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، وننبه أن طبعة نسخة ) مؤسسة الرسالة(الكتاب مرتبط بنسخة مصورة لطبعة أخرى لنفس الناشر 
  الشاملة أحدث من طبعة النسخة املصورة

(/)  

  

  الد األول
  املقدمة

  ن الرحيمبسم اهللا الرمح
  .احلمد هللا الذي خلق اخللق ليعبدوه، وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه



والصالة والسالم على نبينا حممد، دعا إىل توحيد اهللا وصرب على األذى يف سبيل ذلك حىت استقرت 
  .عقيدة التوحيد، واندحر الشرك وأهله

  . اهللا حق جهادوعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره وساروا على جه، وجاهدوا يف
  :أما بعد

كان : "فإن التوحيد هو األصل يف بين آدم، والشرك طارئ ودخيل، كما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
  ".بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد

وأول ما حدث الشرك يف األرض يف قوم نوح ملا غلوا يف الصاحلني، وصوروا صورهم، فآل م األمر 
دوهم من دون اهللا، فبعث اهللا نبيه نوحاً عليه الصالة والسالم ينهى عن الشرك ويأمر بعبادة إىل أن عب

وما أَرسلْنا من {: اهللا وحده ال شريك له، وجاء الرسل من بعده كلهم على هذا النمط، كما قال تعاىل
  ).٢٥(} أَنا فَاعبدو نقَبلك من رسولٍ إِالَّ نوحي إِلَيه أَنه ال إِلَه إِالَّ 

وأما الشرك يف قوم موسى فحدث عندما اختذوا العجل، وكان موقف كليم اهللا موسى وأخيه هارون 
  .عليهما السالم معهم ما قصه اهللا يف كتابه

، )بولس(وأما الشرك يف النصارى فحدث بعد رفع املسيح عليه السالم إىل السماء، على يد اليهودي 
ان باملسيح مكراً وخداعاً، فأدخل يف دين النصارى التثليث وعبادة الصليب، وكثرياً من الذي أظهر اإلمي

  .الوثنيات
  وأما الشرك يف بين إمساعيل عليه السالم وهم العرب فحدث على يد عمرو بن حلي

)١/٥(  

  

  .اخلزاعي، الذي غري دين إبراهيم عليه السالم وجلب األصنام إىل أرض احلجاز، وأمر بعبادا
وأما الشرك يف بعض املسلمني فحدث على يد الشيعة الفاطميني بعد املائة الرابعة، حينما بنوا املشاهد 

  .على القبور، وأحدثوا بدعة املوالد يف اإلسالم، والغلو يف الصاحلني
  .وكذلك عندما حدث التصوف املنحرف املتمثل بالغلو يف املشايخ وأصحاب الطرق

ل حبفظ هذا الدين بعد رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم على يد العلماء ولكن اهللا سبحانه قد تكف
املصلحني والدعاة اددين، الذين يبعثهم اهللا على رأس كل مائة سنة، كما يف احلديث، فبقي للحق 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن أميت على احلق ظاهرين، ال تزال طائفة : "أنصاره وللدين محاته، كما قال النيب ص
  ".ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل وهم على ذلك

احلمد هللا الذي جعل يف : "الرد على اجلهمية: وهلذا يقول اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا يف مقدمة كتابه
هللا حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وقت كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ ينفون عن كتاب ا



وتأويل اجلاهلني، ويدعون من ضل إىل اهلدى، ويصربون منهم على األذى، فكم من ضال قد هدوه، 
  ".وكم من قتيل إلبليس قد أحيوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم

حممد : شيخ اإلسالم اإلمام ادد الشيخومن هؤالء الذين وصفهم اإلمام أمحد ذه األوصاف العظيمة؟ 
بن عبد الوهاب رمحه اهللا، فقد وقف موقفاً عظيماً، من مواقف هؤالء األئمة يف مواجهة التغريات اليت 
حدثت يف جمتمعه؛ من احنراف يف العقيدة، وانقسام يف احلكم، واستشراء للعادات اجلاهلية يف احلاضرة 

فات للشرع يف احلكم بني الناس، ورواج لسوق الشعوذة والسحر، والبادية، شرك يف العبادة، وخمال
وتعطيل األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ رغم كثرة وجود العلماء فيهم؛ املتبحرين يف مسائل الفقه 

  الفرعية، لكن العربة ليست بوجود العلماء ووفرم دون أن يكون هلم أثر فعال يف اإلصالح،
يهم العلماء، فما مل يقم علماؤهم مبا أوجب اهللا عليهم من النصح واإلصالح فبنوا إسرائيل هلكوا وف
وترى كَثرياً منهم يسارِعونَ في اِإلثْمِ والْعدوان وأَكْلهِم {: - تعاىل-قال. تسلط عليهم الشيطان

  السحت لَبئْس ما

)١/٦(  

  

 الربانِيونَ واَألحبار عن قَولهِم اِألثْم وأَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كَانوا لَوال ينهاهم) ٦٢(كَانوا يعملُونَ 
  ).٦٣(} يصنعونَ 

إنه ملا وقف هذا اإلمام من جمتمعه املنحرف موقف الصدق والنصيحة؛ خلص هذا اتمع مما وقع فيه من 
  :يلأسباب هالكه، مع أنه رجل واحد، ولكن كما ق

  وواحد كاأللف إن أمر عىن... والناس ألف منهموا كواحد 
وهكذا سنة اهللا ال تتغري، فاألمة ال تنهض من كبوا وال تستيقظ من رقدا إالّ بتوفيق اهللا مث جبهود 

ال يصلح آخر هذه األمة إالَّ : "علمائها املخلصني ودعاا الناصحني، ورحم اهللا اإلمام مالكاً حيث يقول
  ".لح أوهلاما أص

كُنتم خير أُمة {: وما امتازت هذه األمة على غريها من األمم إال بقيامها باإلصالح والدعوة إىل اهللا
لَى ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِ} {أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاِهللا

  ).١٠٤(} الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 
  ):كتاب التوحيد(الشيخ حممد بن عبد الوهاب و* 

 عشر هو اإلمام العالمة، وااهد الصابر، والداعي إىل اهللا على بصرية، وادد لدين اهللا يف القرن الثاين
حممد بن عبد الوهاب بن سليمان املُشريف التميمي : من هجرة املصطفى صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؛ الشيخ

  .النجدي



هـ، ونشأ يف بيت علم ورئاسة وشرف، فأبوه عبد الوهاب كان فقيهاً ١١١٥ولد يف العيينة سنة 
، وأعمامه وأبناء أعمامه كانوا أهل رفعة وعلم قاضياً، وجده سليمان كان مفيت بالد جند ورئيس علمائها

ومكانة، كانت بلدته العيينة وما جاورها من بالد جند تعج بالعلماء، الذين كانوا على صلَة وثيقة بعلماء 
حفظ الشيخ حممد القرآن . احلنابلة يف الشام وفلسطني وغريها فكان فيهم فقهاء متبحرون يف الفقه

سري واحلديث على أبيه وعلماء بلده، حىت أمل مبا عندهم يف وقت يسري، مع صغرياً، وقرأ الفقه والتف
  .التروي واملناقشة والتدقيق، حىت أعجب به والده ومشاخيه وزمالؤه

  مث تطلع إىل املزيد من العلم فأقبل على كتاب اهللا، وتفسريه قراءة وتدبراً

)١/٧(  

  

يه وسلَّم وسريته، واستنتج منهما االستنتاجات العجيبة، وقد واستنباطاً، وعلى سنة الرسول صلَّى اللَّه علَ
شيخ اإلسالم ابن : دون هذه االستنباطات املفيدة يف كتبه ورسائله وفتاويه، وعكف على كتب الشيخني

  .والشيخ اإلمام ابن القيم، خصوصاً كتب العقيدة. تيمية
علماء األحساء وعلماء البصرة يف العراق، والتقى مث علت به مهته وطموحاته فسافر إىل علماء احلرمني و

م، وأخذ عنهم علماً غزيراً يف الفقه واحلديث وعلومه، حىت تضلع بالعلم، وأخذه عن كل من متكن 
من االلتقاء به من علماء عصره، ومطالعة كتب من تقدمهم من األئمة احملققني، ودراسة التفسري 

  .واحلديث دراسة فاحصة مدققة
 نظر إىل واقع أهل عصره وجد البون شاسعاً بني هذا الواقع وبني ما دل عليه الكتاب والسنة، وعندما

  .وما كان عليه أئمة السلف الصاحل يف االعتقاد واملنهج
فالعلماء يف وقته يف الغالب مشغولون بدراسة الفقه وعقائد علماء الكالم املخالفة العتقاد السلف، دون 

  .يممتييز بني الصحيح والسق
-والعامة منهمكون يف البدع واخلرافات والشركيات ودعاء األموات، دون أن يهب أحد من العلماء

  . إلصالح هذا الواقع األليم، واملرتع الوخيم-فيما نعلم
عند ذلك مل يسع الشيخ حممداً رمحه السكوت عن التغيري واإلنكار، والدعوة إىل اإلصالح، والعودة إىل 

ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وتصفية العقيدة اإلسالمية مما علق ا، وغري وجهها كتاب اهللا وسنة رسول
  .وجتها، وعكَّر صفوها ونظرا

 - حرميالء-فعزم على القيام بالدعوة إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة، وباشر الدعوة يف بلدة
العيينة ومل يستقر فيها فذهب إىل الدرعية فوجد فيها اليت استقر ا والده، مث طورد منها مث ذهب إىل 

ويرزقْه من * ومن يتقِ اَهللا يجعلْ لَه مخرجاً {حممد بن سعود رمحه اهللا : القبول والترحيب على يد أمريها



  )٣(}  أَمرِه قَد جعلَ اُهللا لكُلِّ شيٍء قَدر اًحيثُ ال يحتِسب ومن يتوكَّلْ علَى اِهللا فَهو حسبه إِنَّ اَهللا بالغُ
فواصل الشيخ رمحه اهللا عمله يف الدعوة إىل اهللا، وراسل علماء البلدان وأمراءها يدعوهم إىل اهللا، ويبني 

هلم ما هم واقعون فيه من خمالفات، وألف الكتب، وأجاب عن استشكاالت من التبس عليهم احلق 
ب لدعوة الشيخ من كان رائده احلق، وعاند من كان دافعه التعصب للباطل، فلم ير بالباطل؛ فاستجا

الشيخ رمحه اهللا بداً من جهاد هؤالء باحلجة واللسان من قبله وبالسيف والسنان من قبل والة األمر من 
  .آل سعود أثام اهللا

)١/٨(  

  

حممد بن عبد الوهاب، وحممد : د اإلمامنيفكتب اهللا له النصر، ولدعوته االمتداد واالنتشار؛ نتيجة جلها
 هذا باحلجة واللسان، وهذا بالسيف والسنان، وهكذا إذا اجتمع كتاب اهللا وسيف اجلهاد -بن سعود

 لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ{: انتصر احلق واندحر الباطل، قال تعاىل
ليقُوم الناس بِالْقسط وأَنزلْنا الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ وليعلَم اُهللا من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ 

 زِيزع ٢٥(} إِنَّ اَهللا قَوِي.(  
  :ولقد صدق الشاعر حيث يقول

  يل ضباه أخدعي كل مائلتز... وما هو إالَّ الوحي أو حد مرهف 
  وهذا شفاء العي من كل جاهل... فهذا شفاء للقلوب من العمى 

وما هي إال فترة وجيزة حىت دانت العباد والبالد لدعوة احلق، واستقامت فيها عقيدة التوحيد، وامتد 
  .وخريها يتجددخريها عرب الزمان واملكان إىل البالد البعيدة واألجيال الالحقة، فال يزال صداها يتردد، 

 وهللا احلمد - وال تزال-قيام دولة التوحيد، وحتكيم الشريعة الغراء، اليت توالت: وكان من أعظم مثارها
فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاًء {: على هذه البالد مهما عارضها من معوقات واعترض يف طريقها من عقبات

  .} في اَألرضِوأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ 
  .لقد لقي الشيخ رمحه اهللا كغريه من الدعاة املصلحني معارضات من خصومه واامات باطلة

  .إنه يريد امللك والسيطرة والتسلط: فقيل عنه
وتكُونَ {، } يرِيد أَنْ يتفَضلَ علَيكُم{إن هو إالَّ رجل : وهذا قيل يف حق الرسل عليهم الصالة والسالم

ضِلَكُمي اَألراُء فرِيبفكيف بأتباعهم؟} ا الْك  
ألنه دعا إىل ما خيالف ما ) الوهابية(إنه جاء مبذهب خامس، ولذلك صاروا يلقبون أتباعه بـ : وقيل

  .ألفوه من البدع والشركيات
وهذه فرية يكذا واقع دعوته وكتبه وفتاويه، وأنه يف االعتقاد على عقيدة السلف، ويف الفقه على 



ذهب اإلمام أمحد بن حنبل، مل ينفرد عن املذاهب األربعة بقول واحد، فكيف يكون له مذهب خاص؟ م
}نيقادص متإِنْ كُن كُمانهروا باتقُلْ ه {.  

  ومن أراد معرفة الشبهات اليت أثريت حوله وحول دعوته فلرياجع كتبة، وما

)١/٩(  

  

 احلمد وضوح الشمس ال يغطيه الكذب والتلبيس فال أجاب به عن تلك الشبه، واحلق واضح وهللا
  .يعتمد على كالم خصومه فيه ويف دعوته

إن حالة أهل جند يف وقته كانت على : ومنهم من أنكر ما قام به الشيخ من جتديد وإصالح، وقال
االستقامة والصالح، وفيهم علماء ووعي، وما ذُكر عن دعوة الشيخ وعن فساد األحوال قبل دعوته 

  .منا هو ويل من املؤرخني، وتعتيم على الواقعإ
  .ورد مثل هذا اهلراء واجلحود ملا هو معلوم ومتواتر، ال حيتاج إىل كثري عناء
وما أظن هذه الفكرة إال من . وكتب خصومه من معاصريه وغريهم تعج باالفتراءات والدعوة إىل الباطل

  .إحياء املستشرقني
  ذا احتاج النهار إىل دليلإ... وليس يصح يف األذهان شيء 

  .إن الشيخ ال يعترب جمدداً ألنه حنبلي مقلد: ومنهم من يقول
وكأن هذا القائل يرى أن العامل ال يكون جمدداً حىت خيرج على املذاهب األربعة وعن أقوال الفقهاء، 

  .ومثل هذا ال يعرف معىن التجديد، فهو يهرف مبا ال يعرف
ربة ما علق بالدين من خرافات وشركيات ومبتدعات ما أنزل اهللا ا من إزالة وحما: إن التجديد معناه

كما كان عليه رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، وليس من . سلطان، وبيان الدين احلق واملعتقد السليم
  .شرط ذلك أن خيرج ادد على املذاهب األربعة وأقوال الفقهاء ويأيت بفقه جديد

ألئمة من احملدثني الكبار كانوا مذهبيني، فشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم كانا حنبليني، وها هم ا
واإلمام النووي وابن حجر كانا شافعيني، واإلمام الطحاوي كان حنفياً، واإلمام ابن عبد الرب كان 

  .مالكياً
بل إن الذي .  يف العلمليس التمذهب بأحد املذاهب األربعة ضالالً حىت يعاب به صاحبه، وال نقصاً

  .خيرج عن أقوال الفقهاء املعتربين وهو غري مؤهل لالجتهاد املطلق هو الذي يعترب ضاالً وشاذاً
والشيخ رمحه اهللا ال يأخذ قول املذهب الذي ينتسب إليه قضية مسلمة حىت يعرضه على الدليل، فما 

ا وافق قول أحد األئمة اآلخرين، ألن هدفه وافق الدليل أخذ به، ولو مل يكن يف املذهب الذي يقلّده إذ



 خبالف التقليد األعمى والتعصب - أيضاً-موافقة الدليل، وهذا يف حد ذاته يعترب جتديداً يف الفقه
  .املمقوت
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حممد بن : فهو من أعظم مؤلفات اإلمام ادد الشيخ) كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد(وأما 
  .عبد الوهاب

ألَّفه يف بيان توحيد األلوهية، وهو إفراد اهللا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، والرباءة من ذلك، وبيان ما 
  .يناقضه من الشرك األكرب، أو ينقص كماله الواجب أو املستحب من الشرك األصغر

، وهو وخص الشيخ هذا النوع من التوحيد ألنه هو الذي يدخل يف اإلسالم، وينجي من عذاب اهللا
  .التوحيد الذي بعثت به الرسل وأُنزلت به الكتب، وخالف فيه املشركون يف كل زمان ومكان
وال . وأما توحيد الربوبية فقد أقر به املشركون، ومل يدخلهم يف اإلسالم، ومل حيرم دماءهم وأمواهلم

  .ينجيهم من النار، وإمنا هو دليل وبرهان لتوحيد األلوهية
م قد أتعبوا أنفسهم يف حتقيق هذا النوع، وبنوا عليه مؤلفام يف العقائد، وهو وإن كان علماء الكال

حتصيل حاصل، وسعي بال طائل، وليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وإمنا التوحيد الذي جاءت 
 رسوالً أَن اعبدوا ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة{: - تعاىل-كما قال. به الرسل ودعت إليه هو توحيد األلوهية

وا الطَّاغُوتنِبتاجولذلك جعل الشيخ موضوع هذا الكتاب الذي حنن بصدد شرحه يف توحيد } اَهللا و
األلوهية، وقسمه إىل أبواب، وأورد يف كل باب ما يشهد له من اآليات واألحاديث، فهو مبين على 

  :عرقال اهللا، قال رسوله، كما قال الشا: الكتاب والسنة
  قال الصحابة ليس خلف فيه... العلم قال اهللا قال رسوله 

  بني النصوص وبني رأي فقيه... ما العلم نصبك للخالف سفاهة 
ومل يورد الشيخ رمحه اهللا يف هذا الكتاب إالَّ ما صح من األحاديث، أو كان حسن اإلسناد، أو هو 

يشهد له الكتاب والسنة، مما ترجم له أوهو داخل حتت أصل عام . ضعيف اإلسناد وله شواهد تقويه
  .الشيخ يف أبواب الكتاب

مث إن الشيخ رمحه اهللا يذكر يف آخر كل باب ما يستفاد من اآليات واألحاديث اليت أوردها فيه من 
  .مسائل العقيدة؛ مما يعترب فقهاً لنصوص الباب، حبيث خيرج القارئ حبصيلة علمية جيدة من كل باب

   على الكتاب والسنة، ومل ينب على قواعد املنطقإن هذا الكتاب مبين
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فالقرآن الكرمي كله يف . ومصطلحات املتكلمني اليت خطؤها أكثر من صواا؛ إن كان فيها صواب
وإما بيان جلزاء املوحدين، وعقاب املشركني يف . التوحيد، ألنه إما أمر بعبادة اهللا وترك عبادة ما سواه

وإما أمر بالطاعة وي عن املعصية . ن لنصر اهللا للموحدين وعقوبته للمشركني يف الدنياوإما بيا. اآلخرة
وذلك من لوازم . وإما أمر مبواالة املوحدين والرباءة من املشركني. وذلك من حقوق التوحيد ومكمالته

فالقرآن -ما عندهوذلك مما يوجب حمبته واخلوف منه ورجاء . وإما خرب عن اهللا وأمسائه وصفاته. التوحيد
  . كما يقول العالمة ابن القيم كله توحيد-الكرمي

  :شروح الكتاب* 
  .لقد نفع اهللا ذا الكتاب، وصار الطالب حيفظونه، والعلماء يشرحونه ويوضحونه

سليمان بن عبد اهللا، بشرح واف، لكنه تويف رمحه اهللا، قبل أن : وأول من شرحه حفيد املؤلف، الشيخ
  .تيسري العزيز احلميد: هواسم شرح. يتمه

فتح : واسم شرحه. عبد الرمحن بن حسن، فهذب هذا الشرح، وأمته: فجاء حفيد الشيخ اآلخر، الشيخ
  .ايد

  :مث اختصر هذا الشرح بعدة خمتصرات
  .إبطال التنديد: محد بن عتيق واسم خمتصره: خمتصر الشيخ: منها

  عبد الرمحن بن قاسم يف حاشيته: وخمتصر الشيخ
  .وله شروح أخرى قدمية وحديثة. سليمان بن محدان: تصر الشيخوخم

  .وهناك كتابات حوله لباحثني جامعيني
  .نسأل اهللا أن يكتب االستمرار لنفع هذا الكتاب يف األجيال الالحقة، كما انتفعت به األجيال السابقة

  :قصيت مع هذا الكتاب* 
جازة الصيفية، وكان بعض الطالب يسجلون تلك درست هذا الكتاب يف الرياض ويف الطائف أثناء اإل

، وانتشرت تسجيالته - واحلمد هللا-الدروس، وتشاركهم إحدى دور التسجيل، وعندما أيت الكتاب
كثرت علي الطلبات يف تفريغها من األشرطة وطباعتها على شكل شرح للكتاب، وكنت أرفض هذه 

  الطلبات وأعتذر
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 قد شرح بشروح كثرية وكافية، وما جئت جبديد، إالَّ أا ملا كثرت علي -د وهللا احلم-بأن الكتاب
، } وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً وهو خير لَكُم{: لعل يف حتقيق رغبة أصحاا خرياً: الطلبات يف ذلك، قلت

تطاعيت، وها هو فأذنت بتفريغ األشرطة، وكتابة ما فيها، وأشرفت على ذلك، وهذبته ونقحته حسب اس



بني يديك أيها القارئ، فما وجدت فيه من خري فهو من اهللا، وما وجدت فيه من نقص أو خطأ فهو 
  .بسبب تقصريي وقصوري، وأنت تفعل خرياً إذا نبهتين وأعنتين على إصالحه

  .وأسأل اهللا يل وملن كان سبباً يف إخراج هذا الكتاب التوفيق للعلم النافع والعمل الصاحل
  .ى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبهوصل

  املؤلف
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  مقدمة الشارح
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  :وبعد

ة على فإن عقيدة التوحيد هي أساس الدين، وكل األوامر والنواهي والعبادات والطاعات كلها مؤسس
عقيدة التوحيد، اليت هي معىن شهادة أن ال إله إالَّ اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، الشهادتان اللتان مها 

الركن األول من أركان اإلسالم؛ فال يصح عملٌ، وال تقبل عبادةٌ وال ينجو أحد من النار ويدخل اجلنة؛ 
  .إالَّ إذا أتى ذا التوحيد، وصحح العقيدة

 يف هذا اجلانب اهتماماً عظيماً؛ ألنه هو الذي بعث اهللا به رسله، - رمحهم اهللا-هتمام العلماءوهلذا كان ا
 إن شاء اهللا، مث بعد ما تصح العقيدة فإنه حينئذ يطلب من اإلنسان أن -وأنزل به كتبه، كما يأيت شرحه

  .يأيت ببقية األعمال
إنك تأيت قوماً : "يه وسلَّم ملا بعث معاذاً إىل اليمن، قال لهأن النيب صلَّى اللَّه علَ: وهلذا سيأيت يف احلديث

من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إالَّ اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، فإن هم 
  .أ إىل آخر احلديث" أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة

  " .فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إالَّ اهللا: "منهالشاهد 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأن أقاتل الناس حىت يقولوا: " وقال ص رتال إله إالَّ اهللا؛ فإذا قالوها عصموا مين : أُم

  " .دماءهم وأمواهلم إال حبقها، وحسام على اهللا عز وجل
  لتوحيد هي األساس الذي جيب العناية به أوالً وقبلفدلّ هذا على أن عقيدة ا
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  .كل شيء، مث بعدما يتحقق فإنه يتوجه إىل بقية أمور الدين، وأمور العبادات
 ذا اجلانب اهتماماً عظيماً، ألَّفوا فيه كتباً - رمحهم اهللا- كان اهتمام العلماء- كما ذكرنا-وهلذا

  ).كتب السنة(أو ) كتب العقيدة(، أو )كتب التوحيد(: كثرية، خمتصرة ومطولة، مسوها
  :ومن هذه الكتب هذا الكتاب الذي بني أيدينا، وهو

  )كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد(
حممد بن عبد الوهاب رمحه : الشيخ. تأليف شيخ اإلسالم ادد يف القرن الثاين عشر من اهلجرة النبوية

  .اهللا
نفس الكتب املؤلَّفة يف باب التوحيد؛ ألنه مبين على الكتاب والسنة، حبيث إنه رمحه وهذا الكتاب من أ

اهللا، يورد يف كل باب من أبوابه آيات من القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة السند أو املعىن، وكالم 
 من أبواب أهل العلم األئمة؛ الذين بينوا معاين هذه اآليات وهذه األحاديث، فعل هذا يف كل باب

  .الكتاب
فلم يكن هذا الكتاب قوالً لفالن أو فالن، أو أنه كالم من عند املؤلف، وإمنا هو كالم اهللا وكالم رسول 

  .اهللا، وكالم أئمة هذه األمة من الصحابة والتابعني وغريهم من األئمة املقتدى م
نة من اآليات واألحاديث، فال فتأيت أمهية هذا الكتاب من هذه الناحية؛ انه مبين على الكتاب والس

هذا كالم اهللا وكالم رسول اهللا، وكالم : إن هذا كالم فالن، أو كالم ابن عبد الوهاب، بل يقال: يقال
  .أئمة اإلسالم

  .وهكذا ينبغي أن يكون التأليف
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  :قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  كتاب التوحيد] * :الباب األول[
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

؛ اقتداء بالنيب "} بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ{" بدأ كتابه بـ } بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ{: قال رمحه اهللا
يف أول رسائله إىل الناس، " } بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ{" صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، حيث كان يكتب 

  ".} بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ{"  أحاديثه مع أصحابه بـ - عليه الصالة والسالم-وكان يبدأ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبدأ فيه ببسم اهللا الرمحن الرحيم؛ فهو أبتر: "وقال صناقص : أي" كل أمر ذي بال ال ي

  ".باحلمد هللا ":ويف رواية. الربكة



وكما كتبها سليمان عليه السالم فيما ذكر اهللا عنه ملّا كتب إىل بلقيس ملكة سبأ، وقرأت الكتاب على 
مِ أَلَّا قَالَت ياأَيها الْملَأُ إِني أُلْقي إِلَي كتاب كَرِمي إِنه من سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحي{ : قومها

 نيملسونِي مأْتو لَيلُوا ععت{.  
يف األمور املهمة يف املؤلَّفات، واخلطب، واحملاضرات، " } بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ{" فالبداءة بـ 

" } يمِبِسمِ اِهللا الرحمنِ الرح{" واألكل والشرب، ومجيع األمور اليت هي من األمور املهمة؟ تبدأ بـ
  .تربكاً ذه الكلمة العظيمة، وافتتاحاً لألمور ا

يف أول مؤلفام يف هذا " } بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ{" ومن هنا نعلم أن هؤالء الذين ال يكتبون 
كلمة العصر؛ أم قد خالفوا السنة، واقتدوا بالغربيني، وإالَّ فإن املشروع يف حق املسلم أن يبدأ ذه ال

يف أموره؛ يف مؤلفاته، يف خطبه، يف حماضراته، يف رسائله، إالَّ أن هذه الكلمة ال تكتب أمام الشعر الذي 
فيه هجاء أو فيه ذَم، وال تكتب أمام الكالم الذي فيه سباب أو شتم أو كالم قبيح، ترتّه هذه الكلمة، ال 

شعر الرتيه الطيب فال بأس، كذلك ال تكتب أمام الشعر غري احملترم، أما ال: تكتب أمام الشعر، وأعين
اهلجاء، وأمام السب والشتم، وإمنا تكتب أمام الكالم الرتيه، وهلذا جاءت هذه الكلمة العظيمة يف مبدأ 

  كل سورة من سور القرآن
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لم أما سورة العظيم، سوى براءة واألنفال فإا مل تأت بينهما؛ وقد أجاب أهل العلم عن ذلك، واهللا أع
واحدة، ألما يف موضوع القتال، فهما يف موضوع واحد وكأما سورة واحدة، أما يف بقية السور فإا 

  .تأيت يف أول ومطلع كل سورة
اجلار وارور متعلق مبحذوف جيب أن يكون مؤخراً، " } بِسمِ اِهللا{: " - كما قرر أهل العلم-ومعناها
كتايب " } بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ{" ، أو أبتدئ بـ "}سمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِبِ{"أستعني، بـ : تقديره

  .، فاجلار وارور متعلق مبحذوف مؤخر"} بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ{" ومؤلَّفي، أو ابتدئ كالمي بـ 
سمى به غري الرب سبحانه وتعاىل، ال أحد تسمى ذا علَم على الذات املقدسة، وهو ال ي" اهللا} اِهللا{" و

أبداً، فرعون " } اِهللا{" االسم أبداً، حىت اجلبابرة، حىت الطواغيت والكفرة، ما أحد منهم مسى نفسه 
، وإمنا "} اِهللا{" أنا اهللا، مع كفره مل جيرؤ أن يسمي نفسه هذا االسم: ما قال} أَنا ربكُم اَألعلَى{: قال

  .هذا خاص باهللا سبحانه وتعاىل
: عبد يعبد، فاأللوهية معناها: مبعىن: أَلَه يألَه: العبادة، يقال: ذو األلوهية، واأللوهية معناها: معناه" اهللا"و

ذو األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني، كما جاء يف األثر عن ابن عباس : معناه} اِهللا{" العبادة، فـ
  .رضي اهللا عنه



امسان هللا عز وجل يتضمنان الرمحة، والرمحة صفة هللا عز وجل، وكل اسم هللا " } الرحمنِ الرحيمِ{" و
  .فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعاىل

  .رمحة عامة جلميع املخلوقات": } الرحمنِ{" و
  .} ؤمنِني رحيماًوكَانَ بِالْم{: - تعاىل-رمحة خاصة باملؤمنني، كما قال": } الرحيمِ{" و

رمحة عامة جلميع املخلوقات، حىت الكفار والبهائم والدواب إمنا تعيش برمحة اهللا، ": } الرحمنِ{" فـ 
وسخر اهللا بعضها لبعض من رمحته سبحانه وتعاىل، فهي رمحة عامة جلميع اخللق، ا يترامحون، حىت إن 

  .البهيمة ترفع رجلها عن ولدها رمحة به
  .} وكَانَ بِالْمؤمنِني رحيماً{فإنه رمحة خاصة باملؤمنني " }الرحيمِ{ "وأما

   ليست كرمحة- سبحانه-صفة من صفات اهللا عز وجل تليق جبالله: والرمحة
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-املخلوق، وإمنا هي كسائر صفاته سبحانه وتعاىل، نصفه ا كما وصف ا نفسه، ولكن ال نشبه رمحته 
  . برمحة خلقه-سبحانه

  ".كتاب التوحيد: "مث قال بعد ذلك
ملاذا مل يبدأ كتابه باحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على النيب صلَّى اللَّه : قد يسأل سائل فيقول

  علَيه وسلَّم؟
يف الثناء على اهللا سبحانه ؛ فإا كافية "} بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ{" أنه اكتفى رمحه اهللا بـ: اجلواب

  .وتعاىل، وكافية باالبتداء
  .هذا جواب

عندي نسخة : "عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا يقول: واجلواب الثاين كما ذكر الشارح العالمة الشيخ
  ).احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد: خبط املؤلِّف فيها أنه بدأ هذا الكتاب بقوله

، والبداءة بـ "} بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ{" ؛ يكون يف هذه النسخة مجع بني الفضيلتني؛ البداءة بـفإذاً
}نيالَمالْع بر لَّهل دموحيد: "، وهذا أكمل بال شك، مث قال} الْحكتاب الت."  
اب كتاباً ألنه مجع الكلمات اجلمع، سمي الكت: مصدر كَتب، والكَتب يف اللغة معناه": كتاب"

من اجليش، ألا جتمع أفراداً من " الكتيبة"والنصوص، ففيه معىن اجلمع، ولذلك سمي كتاباً، ومنه 
  .اجلنود، ومنه سمي اخلراز كاتباً؛ ألنه جيمع بني الرقاع

ن أفرد اهللا بالعبادة فقد إفراد اهللا سبحانه وتعاىل بالعبادة؛ فم: فصدر وحد توحيداً، ومعناه" التوحيد"و
: جعل الشيء واحداً، وثَنى يعين: وحد وثَنى وثَلّث، وحد معناه: أفرده عن غريه، يقال: وحده، يعين



  .جعل الشيء ثالثة، إىل آخره: جعل الشيء اثنني، وثَلّث
  .إفراد الشي عن غريه: معناه لغةً" التوحيد"فـ

  .هذا هو التوحيد شرعاً.  بالعبادة- تعاىل-هللافهو إفراد ا: أما معناه شرعاً
  :- على سبيل التفصيل-ثالثة أنواع" التوحيد"و
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 باخللق، والرزق، والتدبري، واإلحياء، واإلماتة، - تعاىل-إفراد اهللا: توحيد الربوبية، وهو: النوع األول
وال حميي، وال ضار، وال نافع؛ إال اهللا هذا توحيد الربوبية، أنه ال خالق، وال رازق، . وتدبري اخلالئق
توحيده بأفعاله سبحانه وتعاىل، فال أحد خيلق مع اهللا، : توحيد الربوبية، وهو: هذا يسمى. سبحانه وتعاىل

  .وال أحد يرزق مع اهللا، وال أحد حيي ومييت مع اهللا سبحانه وتعاىل
به وحده ال يكون مسلماً؛ ألنه قد أقر يف - جل وعال- به الكفار، كما ذكر اهللا وهذا النوع من أقر 

قُلْ من يرزقُكُم من {" } ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات واَألرض لَيقُولُن اُهللا{: القرآن يف آيات كثرية
الْح رِجخي نمو ارصاَألبو عمالس كلمي نضِ أَماَألراِء ومالس يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم ي

أَمن يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده ومن يرزقُكُم من {)" ٣١(} ومن يدبر اَألمر فَسيقُولُونَ اُهللا فَقُلْ أَفَال تتقُونَ 
 ذلك من اآليات اليت أخرب اهللا أن املشركني يقرون بأن اهللا هو ، إىل غري} السماِء واَألرضِ أَإِلَه مع اِهللا

اخلالق، والرازق، واحمليي، واملميت، ومع هذا ال يكونون مسلمني، ملاذا؟ ألم مل يأتوا بالنوع الثاين، 
  .الذي هو مدار املطلوب

إفراده باخللق والرزق  بالعبادة، هذا غري - تعاىل-إفراد اهللا: توحيد األلوهية، ومعناه: النوع الثاين
والتدبري، بل إفراد اهللا بالعبادة؛ بأن ال يعبد إال اهللا سبحانه وتعاىل ال يصلّى، وال يدعى، وال يذبح، وال 

إىل آخره؛ إال هللا سبحانه وتعاىل، يبتغى بذلك وجه اهللا ... ينذَر، وال يحج، وال يعتمر، وال يتصدق، وال
  .سبحانه وتعاىل

  .هو الذي وقعت اخلصومة فيه بني الرسل واألمموهذا 
أما األول فما وقعت فيه خصومة، ألن األمم مقرة بأن اهللا هو اخلالق الرازق، احمليي املميت، املدبر، ومل 
: ينكر توحيد الربوبية إالَّ شذّاذ من اخللق، أنكروه يف الظاهر، ولكنهم مستيقنون به يف الباطن، من ذلك

فهذا يف الظاهر، وإالَّ } أَنا ربكُم اَألعلَى{: كان جحد وجود الرب سبحانه وتعاىل، وقالفرعون، وإن 
فهو يقر يف قرارة نفسه أنه ليس برب، وأنه ال خيلق، وال يرزق، وإمنا يف قرارة نفسه يعترف بأن اهللا هو 

ظاهر، وإال كل عاقل يعلم اخلالق الرازق، كذلك الشيوعية يف عصرنا احلاضر جحودها للرب، هذا يف ال



أن هذا الكون ما وجِد من دون خالق، ومن دون مدبر، ومن دون موجد، أبداً، كل عاقل يعترف 
  .بتوحيد الربوبية
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 عليهم -أما توحيد األلوهية والعبادة، فهذا قَلّ من اخللق من أقر به، ما أقر به إالَّ املؤمنون أتباع الرسل
أم ال : ، هم الذين أقروا به، أما عموم الكفار فإم ينكرون توحيد األلوهية، مبعىنالصالة والسالم

توحيد الربوبية وإن عبدوا اهللا ببعض أنواع : يفردون اهللا بالعبادة، حىت وإن أقروا بالنوع األول وهو
  .العبادة

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ إِلَهاً {: قالوا"  إله إالَّ اهللا تفلحواال: قولوا: "وهلذا ملا قال هلم النيب صهلَ اآللعأَج
ابجٌء عيذَا لَشداً إِنَّ هاحٌء ) ٥(ويذَا لَشإِنَّ ه كُمتهلَى آلوا عبِراصوا وشام أَن مهنُأل مالْم طَلَقانو

 ادر٦(ي (ْإِن ةراآلخ لَّةي الْمذَا فا بِهنعما سمالقتذَا إِالَّ اخه )ي ) ٧ف ملْ ها بنِنيب نم الذِّكْر هلَيزِلَ عأَأُن
، فهم أبوا } )٩(أَم عندهم خزائن رحمة ربك الْعزِيزِ الْوهابِ) ٨(شك من ذكْرِي بلْ لَما يذُوقُوا عذَابِ

م يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن أبوا أن يعترفوا بتوحيد األلوهية، الذي مع أ} ال إله إالَّ اهللا{أن يقولوا 
حنن نعبد اهللا ونعبد معه غريه من الشفعاء والوسطاء، الذين يقربوم : هو إفراد اهللا بالعبادة، هم يقولون

ة  بالعباد- جل وعال- بزعمهم، وأبوا أن يفردوا ا هللا- إىل اهللا زلفى، اختذوهم وسائط-بزعمهم-
}كُمتهنَّ آلذَرقَالُوا ال تقَالُوا ال {هذا يف قوم نوح، والوترية واحدة من أول الكفار إىل آخرهم } وو

  .} تذَرنَّ آلهتكُم وال تذَرنَّ وداً وال سواعاً وال يغوثَ ويعوق ونسراً
سني، والبدوي وغريهم هؤالء هلم فضل، وهلم ال تذرن احلسن واحل: وكذلك عباد القبور اليوم، يقولون

مكانة؛ اذحبوا هلم، وانذروا هلم، وطوفوا بقبورهم، وتربكوا م، ال تذروهم، ال تطيعوا هؤالء اجلفاة 
ال تذَرنَّ {: الوترية واحدة مثل قوم نوح. الذين يدعون إىل ترك عبادة القبور، وال يعرفون حق األولياء

ال تو كُمتهراًآلسنو وقعيوثَ وغال ياعاً ووال ساً ودنَّ وذَر {.  
 بالعبادة، وترك عبادة من سواه، - تعاىل-إفراد اهللا: أن النوع الثاين هو توحيد األلوهية، وهو: احلاصل

وهذا هو الذي بعث اهللا به الرسل، وأنزل به لكتب، كما تقرأون يف هذه اآليات اليت مسعتم وكما يف 
إالَّ ليقروا بأين أنا الرب، ألن هذا موجود : ما قال} وما خلَقْت الْجِن واِألنس إِالَّ ليعبدون{: ه تعاىلقول
}وا الطَّاغُوتنِبتاجوا اَهللا ودباع والً أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدأن أقروا، بأن اهللا هو اخلالق : ما قال} و

  .؛ ألن هذا موجود، وهو وحده ال يكفيالرازق
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 جحده املشركون، وهم أكثر أهل األرض يف قدمي الزمان وحديثه، أبوا - توحيد األلوهية-وهذا النوع
أن يتركوا آهلتهم، وأن يفردوا العبادة هللا عز وجل، وخيلصوا الدين هللا عز وجل؛ زاعمني أن هذه 

إىل آخره .. وأم...  عند اهللا، وأم يقربوم إىل اهللا، وأمالوسائط وهؤالء الشفعاء يشفعون هلم
}رِينصبتسوا مكَانبِيلِ ونِ السع مهدفَص مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيزو {.  

 أثبته له أننا نثبت هللا سبحانه وتعاىل ما أثبته لنفسه، أو: توحيد األمساء والصفات، مبعىن: النوع الثالث
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من األمساء والصفات، من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال 

  .} لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري{: - تعاىل-متثيل، على حد قوله
اُء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في وللَّه الْأَسم{: - تعاىل-فنثبت هللا األمساء كما قال

  .} أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ
وكذلك الصفات، نصف اهللا عز وجل مبا وصف به نفسه؛ أنه عليم، وأنه رحيم، وأنه مسيع بصري، 

بصر سبحانه وتعاىل، ويعلم، ويرحم، ويغضب، ويوهذه صفات . عطي ومينع، وخيفض ويرفعيسمع وي
  .األفعال

 سبحانه، وأن له يدين، وأن له سبحانه وتعاىل الصفات الكاملة، -وصفات الذات كذلك؛ أن له وجهاً
نثبت هللا ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله من صفات الذات ومن صفات األفعال، وال نتدخل بعقولنا 

 كما -صفات أو هذه األمساء موجودة يف البشر، فإذا أثبتناها شبهناهذه ال: وآرائنا وأفكارنا، ونقول
إن هللا سبحانه وتعاىل أمساًء وصفات تليق جبالله سبحانه وتعاىل، وللمخلوقني : يقوله املعطِّلة، بل نقول

. أمساء وصفات تليق م، واالشتراك يف االسم، أو االشتراك يف املعىن؛ ال يقتضي االشتراك يف احلقيقة
 كما ذكر اهللا، وفيها رمان، وفيها أمساء موجودة عندنا يف -اجلنة، فيها أعناب وفيها خنيل: - مثالً-ذخ

الدنيا، لكن ليس ما يف اجلنة مثل ما يف الدنيا، أبداً، ليس النخيل اليت يف اجلنة مثل النخيل اليت يف الدنيا، 
 واملعىن، كذلك أمساء اهللا وصفاته وإن الرمان ليس مثل الرمان الذي يف الدنيا، وإن اشترك يف االسم

  اشتركت مع أمساء املخلوقني وصفام باللفظ واملعىن، فاحلقيقة والكيفية خمتلفة، ال يعلمها
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 ال يشبهه شيء - سبحانه-إال اهللا سبحانه وتعاىل، فال تشابه إذاً يف اخلارج والواقع أبداً، ألن اخلالق 
 كما يقول -وال يلزم من إثبات األمساء والصفات التشبيه} وهو السميع الْبصريلَيس كَمثْله شيٌء {

املعطِّلة واملؤولة، وإمنا هذا من قصور أفهامهم، أو ضالهلم، ورغبتهم عن احلق، وإالَّ كلٍّ يعلم الفرق بني 
 الفيل مثل - مثالً-س سبحانه وتعاىل، كما أن املخلوقات نفسها فيها فوارق، فلي-املخلوق واخلالق

 مثالً، والفرس له مسع، -اهلرة والبعوضة أبداً، وان اشتركت يف بعض الصفات، البعوضة هلا مسع



البعوضة هلا بصر، والفيل والفرس هلما بصر، هل يقتضي هذا أن تكون البعوضة مثل الفيل أو مثل 
  .الفرس؟ ال، وإن اشتركت يف األمساء فال تشترك يف احلقائق واملعاين

  إذا كان هذا الفارق بني املخلوقات، فكيف بني اخلالق سبحانه وتعاىل واملخلوقني؟
حنن نقر هللا سبحانه وتعاىل مبا أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف 

نفى املثلية وأثبت السمع } بصريلَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْ{:  قال- تعاىل-وال متثيل، اهللا
فَال تضرِبوا للَّه {والبصر؛ فدل على أن إثبات السمع والبصر وغريمها من الصفات ال يقتضي املثلية 

  .} )٧٤(اَألمثَالَ إِنَّ اَهللا يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ
  .اهللا سبحانه وتعاىل ال يشبهه أحد من خلقه

  : الثالثةهذه أنواع التوحيد
  .وهذا يف الغالب مل ينكره أحد من اخللق: توحيد الربوبية
 كما - عليهم الصالة والسالم-وهذا أنكره أكثر اخللق، ومل يثبته إالَّ أتباع الرسل: توحيد األلوهية

ونَ إِالَّ الظَّن وإِنْ هم إِالَّ وإِنْ تطع أَكْثَر من في اَألرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اِهللا إِنْ يتبِع{: - تعاىل-قال
وما يؤمن أَكْثَرهم بِاِهللا إِالَّ } {وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنِني{:وقال تعاىل } )١١٦(يخرصونَ

  .} )١٠٦(وهم مشرِكُونَ
 وهم املؤمنون من كل أمة، هم -الم عليهم الصالة والس-ما أثبت توحيد األلوهية إالَّ أتباع الرسل

  .الذين أثبتوا توحيد األلوهية، وأىب عن اإلقرار به املشركون يف كل زمان ومكان

)١/٢٣(  

  

  .اآلية} وما خلَقْت الْجِن واِألنس إِالَّ ليعبدون{: وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ماعة، فأثبتوا هللا األمساء والصفات، وحرفها وأوهلا اجلهمية، واملعتزلة، أثبته أهل السنة واجل: والثالث
واألشاعرة، ومشتقام من سائر الطوائف اليت سارت يف ركام؛ فهؤالء منهم من نفاها كلها، منهم من 

  .نفى بعضها وأثبت بعضها، املهم أن نعرف مذهب أهل السنة واجلماعة يف هذا
ذه األنواع الثالثة مأخوذ من الكتاب والسنة وليس تقسيماً مبتدعاً كما يقوله وتقسيم التوحيد إىل ه
وليس } )٨(يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اِهللا بِأَفْواههِم واُهللا متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ{اجلهال والضالل اليوم 

 هي مصدر عقائد هؤالء املخذولني الذين مصدر هذا التقسيم علم الكالم وقواعد املتكلمني اليت
فاآليات اليت تتحدث . يتكلمون مبا ال يعرفون، بل هذا التقسيم مأخوذ باالستقراء من الكتاب والسنة

واآليات اليت تتحدث عن عبادة اهللا، وترك ما . عن أفعال اهللا وأمسائه وصفاته فهي يف توحيد الربوبية



  .سواه؛ فهي يف توحيد األلوهية
معطوف ) - تعاىل-وقول اهللا(، وهو جمرور باإلضافة، "التوحيد"بالكسر معطوف على " وقول اهللا: "هقول

  .يكون على االبتداء) - تعاىل-وقولُ اهللا(على ارور، وجيوز الرفع 
 "}وندبعيإِالَّ ل ساِألنو الْجِن لَقْتا خمقّة الشيخ رمحه اهللا، قال" } ووحيدكتا: "الحظوا دوقول . ب الت
ليبين لكم ما هو معىن التوحيد؟، بأن التوحيد " } وما خلَقْت الْجِن واِألنس إِالَّ ليعبدون {- تعاىل-اهللا

إفراد اهللا بالعبادة، بدليل هذه اآلية : ا إلقرار بالربوبية، بل معناه: إفراد اهللا بالعبادة، وليس معناه: معناه
  .وغريها

يبين اهللا سبحانه وتعاىل احلكمة " } وما خلَقْت الْجِن واِألنس إِالَّ ليعبدون{: " - جل وعال-ل اهللايقو
  .من خلقه للجن وخلقه لإلنس

من } الْجِن{فهم عامل من عامل الغيب، نؤمن م، ولكننا ال نراهم، ولذلك سموا بـ } الْجِن{أما 
اجلنني يف البطن، ملاذا سمي جنيناً؟، ألنه : جنه الليل إذا ستره، ويقال: تتار، ويقالاالجتنان وهو االس

إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ {، سموا جناً ألم مستترون عن أبصارنا ال نراهم } الْجِن{مستتر، فـ 
مهنورفهم من عامل} ال ت  
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ميان م واجب، ومن جحد وجود اجلن فهو كافر؛ ألنه مكَذِّب هللا ورسوله وإمجاع األمة الغيب، واإل
على وجود اجلن، وهؤالء الذين أنكروا وجودهم على أي شيء يعتمدون؟، ما يعتمدون على شيء إالَّ 

الروح : ألم ال يروم، وهل كل موجود البد أن تراه؟ هناك أشياء كثرية ما تراها وهي موجودة، مثالً
اليت فيك، هل تراها؟، هل الروح اليت حتركك؛ متشي ا وتقعد هل تراها، والعقل موجود ومع هذا ال 

  .تراه
احلاصل؛ أنه ما كل شيء موجود البد أننا نراه، هناك أشياء كثرية وكثرية وكثرية ال نراها، ورمبا تكون 

وهم عامل عظيم، إالَّ أننا ال نراهم، وهم } نالْجِ{تعيش معنا، وهللا احلكمة سبحانه وتعاىل، ومن ذلك 
  .مكلّفون مثل اإلنس

  .بنو آدم، من االستئناس ألم يأنس بعضهم ببعض، ويألف بعضهم بعضاً: معناها} واِألنس{وأما 
أنه إمنا خلقهم لشيء واحد، : اجلن واإلنس، وهي: اهللا سبحانه وتعاىل بين لنا احلكمة من خلقه الثقلني

حصر احلكمة من خلق " } وما خلَقْت الْجِن واِألنس إِالَّ ليعبدون{"  العبادة، وهلذا جاء باحلصر :وهو
عبادة اهللا سبحانه : أم يعبدونه، فاحلكمة من خلق املخلوقات هي: اجلن واإلنس يف شيء واحد وهو

صاحلهم، سخرها هلم ليستعينوا ا على وتعاىل، خلق اهللا اجلن واإلنس للعبادة، وخلق كل األشياء مل



  .عبادته سبحانه وتعاىل
ليوحدون، ألن التوحيد } ليعبدون{: يفردوين بالعبادة، أو تقول بعبارة أخرى: أي} ليعبدون{ومعىن 

  .والعبادة شيء واحد
 ومنهم من مل يعبد اهللا، إذ ال ومع كونه سبحانه وتعاىل خلقهم لعبادته؛ فمنهم من قام بالعبادة وعبد اهللا،

 له اهلداية، - سبحانه وتعاىل-يلزم من كونه خلقهم لعبادته أن يعبدوه كلهم، بل يعبده من شاء اهللا 
إالَّ آلمرهم بعباديت، أو آلمرهم : أي" } إِالَّ ليعبدون{: " ويكفر به من شاء اهللا له الضاللة، ومعىن

  .ال يؤمر وال ينهى: أي} )٣٦(حسب اِإلنسانُ أَنْ يترك سدىأَي{:- تعاىل -وأاهم، كما قال
وما دام أن اهللا سبحانه وتعاىل خلق الثقلني لعبادته فهذا يدل على أن العبادة هي األصل، وأن التوحيد 

  .هو األصل واألساس
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  .}  اعبدوا اَهللا واجتنِبوا الطَّاغُوتولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن{: وقوله تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 جل -هذا فيه بيان أن اهللا} )٥٧(ما أُرِيد منهم من رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعمون{: - جل وعال-مث قال
ا أُرِيد منهم من رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ م{  ليس حباجة إىل عبادم، وإمنا هم احملتاجون إىل عبادة اهللا -وعال

ونمطْع٥٧(ي (نيتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وإِنَّ اَهللا ه)جل -، فاهللا خلق الثقلني لعبادته، ولكنه} )٥٨ 
  .هم العباد أنفسهم.  ليس حمتاجاً إىل عبادم، إذاً من هو احملتاج إىل العبادة؟-وعال

، فاهللا ال } )٨(وقَالَ موسى إِنْ تكْفُروا أَنتم ومن في الْأَرضِ جميعاً فَإِنَّ اَهللا لَغنِي حميد{: لوهلذا قا
 -تضره معصية العاصي، وال تنفعه طاعة املطيع، وإمنا الطاعة تنفع صاحبها، واملعصية تضر صاحبها، قال

ويف احلديث القدسي، أن اهللا سبحانه } نِي عنكُم وال يرضى لعباده الْكُفْرإِنْ تكْفُروا فَإِنَّ اَهللا غَ{: -تعاىل
يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد : "وتعاىل يقول

منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 
يا عبادي، إمنا هي : "، ويف ختام احلديث العظيم، قال" واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً

أعمالكم أحصيها لكم، مث أوفِّيكم إياها؛ فمن وجد خرياً فليحمد اهللا، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إالَّ 
  " .نفسه

، ال ليتكثَر م من قلّة، وال ليتعزز م } )٥٧(نْ يطْعمونما أُرِيد منهم من رِزقٍ وما أُرِيد أَ{: واهللا يقول
  .من ذلَّة سبحانه وتعاىل، وإمنا خلقهم لعبادته، ومصلحة العبادة راجعة إليهم هم

 -اإلقرار بالربوبية : املطلوب معناه" التوحيد"العبادة، وليس : وأنه) التوحيد(فهذه اآلية فيها بيان معىن 



  .ل، وإمنا معناه العبادة، أي إخالص العبادة هللا سبحانه وتعاىلكما يقول الضال
يخربِ سبحانه وتعاىل " } ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدوا اَهللا واجتنِبوا الطَّاغُوت{: وقوله: "قال

، } في كُلِّ أُمة رسوالً{لناس اجلماعة واجليل والطائفة من ا: معناها) األمة(أنه بعث يف كل أمة، و
  من أوحي إليه بشرع: هو) الرسول(و
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 لنا يف القرآن، ومنهم من مل يسم لنا - جل وعال-وأُمر بتبليغه، والرسل كثريون، منهم من سمى اهللا
} مهصقْصن الً لَمسرلُ وقَب نم كلَيع ماهنصقَص الً قَدسروكلَيهلم } عفنحن نؤمن جبميع الرسل من أو ،

  .إىل آخرهم، من مسى اهللا لنا ومن مل يسم، واإلميان بالرسل أحد أركان اإلميان الستة
 "}وا الطَّاغُوتنِبتاجوا اَهللا ودباع {: " هذا مثل" } أَنوندبعيإِالَّ ل ساِألنو الْجِن لَقْتا خمفكما "} و ،
 لعبادته سبحانه وتعاىل، ما أرسل الرسل يعلمون - أيضاً- اهللا خلق اخللق لعبادته كذلك أرسل الرسلأن

الناس الفالحة والزراعة والصناعة، وال ليعلموهم ا ألكل والشرب، وال ليعلموهم أن يقروا بوجود 
ي هو رم، والذي الرب والربوبية، إمنا أرسل الرسل ليأمروا الناس بعبادة اهللا سبحانه وتعاىل الذ

  .يعترفون أنه رم وخالقهم سبحانه وتعاىل
مأخوذ من الطغيان، : والطاغوت. هذا أمر مبعىن النهي} واجتنِبوا الطَّاغُوت{هذا أمر، } أَن اعبدوا اَهللا{

 - لعنه اهللا-جماوزة احلَد يف كل شيء، والطاغوت يطلق ويراد به الشيطان، وهو رأس الطواغيت: وهو
ويطلق ويراد به الساحر والكاهن، واحلاكم بغري ما أنزل اهللا، والذي يأمر الناس باتباعه يف غري طاعة 

كل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يف : "- كما يقول ابن القيم-اهللا، فالطاغوت
  ".غري طاعة اهللا فهو طاغوت

كل ما عبِد من دون اهللا : جتناب الطاغوت، واملراد بالطاغوت هنافاهللا أمرنا بعبادته سبحانه وتعاىل وا
من األصنام واألوثان، والقبور واألضرحة وغري ذلك، كلها تسمى طواغيت، لكن من عبد من دون اهللا 

عباد اهللا الصاحلني كاحلسن : عيسى عليه السالم؛ كذلك: ومل يرض بذلك فهذا ال يسمى طاغوتاً، مثل
ولياء الذين مل يرضوا أن يعبدوا من دون اهللا؛ هؤالء ال يسمون طواغيت، ولكن عبادم واحلسني، واأل

عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان، فهؤالء الذين يعبدون احلسني وأمثاله، هؤالء يعبدون الشيطان؛ ألنه 
قَالُوا ) ٤٠( أَهؤالِء إِياكُم كَانوا يعبدونَويوم يحشرهم جميعاً ثُم يقُولُ للْمالئكَة{: هو الذي أمرهم ذا

ونَ الْجِندبعوا يلْ كَانب ونِهِمد نا منيلو تأَن كانحبونَ{الشياطني، : يعين} سنمؤم بِهِم مهأَكْثَر {.  
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  .اهللا عز وجلكل ما يعبد من دون : يعين" } واجتنِبوا الطَّاغُوت{" فـ 
ال "فهذا هو معىن } فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاِهللا فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى{: ويف اآلية األخرى

اعبدوا اَهللا {: " الكفر بالطاغوت واإلميان باهللا، مثل قوله: معناها" ال إله إالَّ اهللا"، ألن "إله إالَّ اهللا
اجووا الطَّاغُوتنِبوإثبات" } ت نفي.  

اتركوا كل : أبلغ؛ يعين" اجتنبوا"اتركوا عبادة الطاغوت؛ ألن : ، ما قال" } واجتنِبوا{:" والحظوا قوله
أننا نترك الشيء ونترك :  واالجتناب أبلغ من الترك، فاالجتناب معناه٤الوسائل اليت توصل إىل الشرك 

أن الرسل بعثوا بالتوحيد، الذي هو عبادة اهللا وترك : وصل إليه، فهذه اآلية فيهاالوسائل والطرق اليت ت
  .عبادة الطاغوت، من أوهلم إىل آخرهم

 عليهم الصالة -إذاً مجيع الرسل جاءوا بالدعوة إىل التوحيد والنهي عن الشرك، هذه ملَّة الرسل
التوحيد، :  إن أصل دينهم وعقيدم هو، وهي ملَّة واحدة، وإن اختلفت شرائعهم، إالَّ-والسالم

الصالة إىل بيت املقدس يف أول اإلسالم؛ عبادة هللا، ألن اهللا : وعبادة اهللا يف كل وقت مبا شرع، فمثالً
أمر ا، لكن بعدما نِسخت وحولَت القبلة إىل الكعبة صارت العبادة هي الصالة إىل الكعبة، والصالة 

ت منتهية، فمن صلى إىل بيت املقدس بعد النسخ يعترب كافراً، فعبادة اهللا يف كل إىل بيت املقدس أصبح
وقت مبا شرعه يف ذلك الوقت، وإذا نِسخ فإنه ينتقَل إىل الناسخ ويترك الدين املنسوخ، فدين الرسل 

لعالت، وهم اإلخوة من واحد وإن اختلفت شرائعهم، وقد شبههم النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم باإلخوة 
األب، أبوهم واحد ولكن أمهام خمتلفات، كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم خمتلفة، حسب حكمة 
اهللا سبحانه وتعاىل، ألن اهللا يشرع لكل وقت ما يناسبه، ولكل أمة ما يصلحها وهو أعلم سبحانه وتعاىل 

ما دام الدين مل ينسخ فهو عبادة هللا، وإذا نِسخ فالعبادة هللا هي ف} لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً{
  .االنتقال إىل الناسخ وترك املنسوخ

القدر } حقَّت علَيه الضاللَةُ{منهم من أجاب الرسل، ومنهم من أىب، و: يعين} فَمنهم من هدى اُهللا{
  .السابق املقدر باللوح احملفوظ بسبب كفره وعناده
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  .اآلية} وقَضى ربك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحساناً{: وقوله
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

: القضاء له عدة معان، منها" } وقَضى ربك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحساناً{: وقوله: "قوله
أخربناهم، : يعين} وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ{اإلخبار : احلُكم والشرع، ومنها: القضاء والقدر، ومنها

فالقضاء له عدة . فرغتم منها: يعين} فَإِذَا قَضيتم الصالةَ)} {فَقَضاهن سبع سماوات{الفراغ : ومنها



، واهللا مل "} أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِياه{" شرع : معناه" } وقَضى{" ع، واألمر والشر: إطالقات، املراد منها هنا
يشرع عبادة غريه أبداً، مل يشرع عبادة األصنام، ومل يشرع عبادة األولياء والصاحلني، ومل يشرع عبادة 

ع اهللا فهو األضرحة والقبور، ومل يشرع عبادة األشجار واألحجار، أبداً، هذا شرعه الشيطان، أما شر
  . وحده ال شريك له-سبحانه-عبادة اهللا 

ال إله "هذا إثبات، فهو معىن " } إِالَّ إِياه{" هذا نفي، " } أَالَّ تعبدوا{" " ال إله إالَّ اهللا "وهذا هو معىن 
  .متاماً" إالَّ اهللا

فيأيت حق الوالدين بعد حق اهللا " } اًوبِالْوالدينِ إِحسان{: "  أمر حبق الوالدين- سبحانه-وملا أمر حبقه
" } إِحساناً{"  ومعىن - سبحانه-سبحانه وتعاىل مباشرة؛ ألن الوالدين مها أعظم حمِسن عليك بعد اهللا

  .أحسن إليهما كما أحسنا إليك: يعين
عبادة اهللا وترك : وحيد، وهوألا تفسر الت" } وقَضى ربك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِياه{: " والشاهد من اآلية

عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد، أما عبادة اهللا بدون ترك عبادة ما سواه فهذا ال يسمى توحيداً، 
فاملشركون يعبدون اهللا ولكنهم يعبدون معه غريه فصاروا مشركني، فليس املهم أن اإلنسان يعبد اهللا 

ه، وإالَّ ال يكون عابداً هللا، وال موحداً، فالذي يصلي فقط، بل البد أن يعبد اهللا ويترك عبادة ما سوا
ويصوم وحبج ولكنه ال يترك عبادة غري اهللا ليس مبسلم، وال تنفعه صالته وال صيامه وال حجه؛ ألنه مل 

" } وا إِالَّ إِياهوقَضى ربك أَالَّ تعبد{"، "} أَن اعبدوا اَهللا واجتنِبوا الطَّاغُوت{: " - تعاىل-يتمثل قوله
أنا أغىن الشركاء عن : "ال تعبدوا معه غريه، ويف احلديث القدسي عن اهللا سبحانه وتعاىل أنه يقول: يعين

فهو للذي أشرك، وأنا منه : "، ويف رواية"الشرك، من عمل عمالً أشرك معي فيه غريي تركته وشركه
  " .بريء

)١/٢٩(  

  

  .اآلية} تشرِكُوا بِه شيئاًواعبدوا اَهللا وال {: وقوله
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، اآليات على نسق واحد، ومنهجها واحد فـ "} واعبدوا اَهللا وال تشرِكُوا بِه شيئاً{: "واآلية الرابعة
متاماً؛ ألا خترج " } نِبوا الطَّاغُوتأَن اعبدوا اَهللا واجت{: "مثل" } واعبدوا اَهللا وال تشرِكُوا بِه شيئاً{"

" } وال تشرِكُوا بِه شيئاً{"هذا أمر من اهللا سبحانه وتعاىل بعبادته " } واعبدوا اَهللا{"من مشكاة واحدة 
نفي الشرك وإثبات : معناها} ال إله إالَّ اهللا{، ألن } ال إله إالَّ اهللا{هذا ي عن الشرك، وهذا هو معىن 

أخلصوا له العبادة، والعبادة البد من معرفة معناها، : أي" } اعبدوا اَهللاَ}" لعبادة هللا عز وجل، ومعىن ا
  .طريق ذلّلته األقدام بوطئها: طريق معبد يعىن: الذل واخلضوع، هذا أصلها، يف اللغة، يقال: هي



اسم جامع لكل ما حيبه اهللا : " اهللاوأما العبادة يف الشرع فهي كما عرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
. فعل ما شرعه اهللا سبحانه وتعاىل: ، فالعبادة هي"ويرضاه من األعمال واألقوال الظاهرة والباطنة

فالصالة عبادة، والصوم عبادة، واحلج عبادة، وصلة األرحام عبادة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
أن اإلنسان :  آخره، كل ما شرعه اهللا فهو عبادة، ليست العبادةعبادة، واإلحسان إىل اليتيم عبادة، إىل

ما شرعه اهللا من األقوال : يتقرب إىل اهللا بشيء من عند نفسه فهذه بدعة، وكل بدعة ضاللة، إذاً العبادة
الصالة، : واألعمال الظاهرة والباطنة، ألن العبادة منها ما هو على اجلوارح واألعضاء الظاهرة، مثل

الذكر : د يف سبيل اهللا، هذا ظاهر على اجلوارح، تتحرك، تعمل، ومنها ما هو على اللسان مثلواجلها
اخلوف، واخلشية، والرغبة، : هذه عبادة باللسان، ومنها ما هو بالقلب مثل" سبحان اهللا واحلمد هللا"

وتكون على والرهبة، والرجاء، هذه أعمال قلوب؛ فالعبادة تكون على القلوب، وتكون على األلسنة، 
  .اجلوارح

 ى عن الشرك، ألن الشرك يفسد - سبحانه-ملََّا أمر بعبادته" } واعبدوا اَهللا وال تشرِكُوا بِه شيئاً{"
العبادة، كما أن احلدث يفسد الصالة والطواف، كذلك الشرك يفسد العبادة، ولذلك ى اهللا سبحانه 

  .وتعاىل عنه

)١/٣٠(  

  

  .اآليات} قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَالَّ تشرِكُوا بِه شيئاً{: وقول اهللا تعاىل
من أراد أن ينظر إىل وصية حممد اليت عليها خامته فليقرأ قوله : "قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً {إىل قوله }  أَالَّ تشرِكُوا بِه شيئاًقُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم{: تعاىل
وهبِعاآلية} فَات.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
قُلْ {: - تعاىل-وقول اهللا : "مث يواصل الشيخ رمحه اهللا سياق اآليات واألحاديث يف هذا الباب فيقول

ر مرا حلُ ما أَتالَوعئاًتيش رِكُوا بِهشأَالَّ ت كُملَيع كُمإىل آخر اآليات الثالث يف آخر سورة األنعام، اليت } ب
  .} ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ{: آخرها

من أراد أن ينظر إىل وصية حممد صلَّى : "قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن هذه اآليات الثالث
  ".للَّه علَيه وسلَّم اليت عليها خاتمه فليقرأ هذه اآليات الثالثا
دلّ على أن التحليل حق للربوبية؛ فالرب هو الذي " } ما حرم ربكُم علَيكُم{" أقرأ، : أي" } أَتلُ{" 

ن، كاألنعام اليت حيرموا حيلِّل وحيرم؛ ال ما حرمتموه، أو حرمه أولياؤكم من الشياطني من اإلنس واجل
  .لألصنام



؛ - سبحانه- الشرك باهللا-:، فأعظم احملرمات هو"} أَالَّ تشرِكُوا بِه شيئاً{: " بدأ بأعظم احملرمات فقال
ما أعظم ما ى اهللا : الشرك باهللا عز وجل، وإذا قيل لك: ما هو أعظم احملرمات؟، تقول: فإذا قيل لك
ما هو أكرب : الشرك باهللا؛ وإذا قيل: ما أعظم املنكرات؟ تقول:  باهللا؛ وإذا قيلالشرك: عنه؟، تقول

  " .الشرك باهللا: أكرب الكبائر: "الشرك باهللا، كما قال النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: الكبائر؟، تقول
ة غريه معه سبحانه عباد:  هو أخطر الذنوب، وأعظم ذنب عصي اهللا به، وهو- والعياذ باهللا-فالشرك

  .وتعاىل بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغري اهللا
هذا ي من اهللا سبحانه وتعاىل عن الشرك به؛ وهو أعظم ما حرم " } أَالَّ تشرِكُوا بِه شيئاً{: " فقوله

  .- وهو الشرك-ربكم عليكم؛ فأنتم تستحلُّون أعظم احملرمات
  نكرة يف سياق النهي تعم كلّ ما عبد من: ماءيقول العل" } شيئاً{" وكلمة 

)١/٣١(  

  

دون اهللا عز وجل، سواًء كان ملَكاً أو نبياً أو وليا أو صاحلاً من الصاحلني أو شجراً أو حجراً أو قبراً أو 
 أي شيء من األشياء ال جيوز أن يصرف: فهي كلمة عامة؛ يعين" } شيئاً{: " غري ذلك؛ كله يعمه كلمة

  .له شيء من عبادة اهللا سبحانه وتعاىل
يشمل كل أنواع الشرك األكرب واألصغر، فليس هناك شيء من " } أَالَّ تشرِكُوا بِه شيئاً{" وأيضاً 

كلمة عامة تنفي مجيع الشرك " } شيئاً{: " - تعاىل-الشرك يتسامح فيه ال أكرب وال أصغر، ألن قوله
نع أن يشرك مع اهللا أحد كائناً من كان، ال املالئكة املقربون، وال األنبياء كبريه وصغريه، كما أا مت

والصاحلون، وال اجلمادات، وال األشجار، وال األحجار، وال القبور، وال أي شيء؛ ال جيوز أن يصرف 
 الرجاء، شيٌء من العبادة لغري اهللا، ال النذور، وال الذبائح، وال الطواف، وال الدعاء، وال اخلوف، وال

وال الرغبة، وال الرهبة؛ ال جيوز ذلك سواًء كان شركاً أكرب أو شركاً أصغر، سواء كان شركاً جلياً 
  .ظاهراً أو شركاً خفياً يف القلوب

منصوب " } إِحساناً{: " وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحساناً؛ فكلمة: أي" } وبِالْوالدينِ إِحساناً{" 
أن : - كما ذكرنا يف القاعدة املتقررة-وأحسنوا بالوالدين إحساناً؛ وهذا : وف، تقديرهعلى فعل حمذ

 يبدأ حبقه أوالً مث يثني حبق الوالدين دائماً وأبداً، إذا أمر بتوحيده أمر أيضاً برب الوالدين، - سبحانه-اهللا
  .هذا يف كثري من اآليات

أما برهم يف : لرب، والصلة، واإلكرام، والتوقري أحياءاً وأمواتاًفهذا فيه األمر باإلحسان إىل الوالدين با
احلياة فباإلحسان إليهما بالكالم اللِّني، والتواضع، والنفقة، والقيام خبدمتهما، والتماس رضامها يف غري 

ما أَو كالهما فَال تقُلْ لَهما إِما يبلُغن عندك الْكبر أَحده{: - تعاىل-معصية اهللا سبحانه وتعاىل كما قال



واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما * أُف وال تنهرهما وقُلْ لَهما قَوالً كَرِمياً 
يسيء إليهما أي إساءة، ألن اإلحسان ؛ ففي حال حياما يبر ما بأنواع الرب، وال } )٢٤(ربيانِي صغرياً

إليهما بر، واإلساءة إليهما عقوق، والعقوق من أكرب الكبائر بعد الشرك باهللا سبحانه وتعاىل؛ ففي األمر 
  .باإلحسان إليهما ي عن اإلساءة إليهما

  ،" مني، آمني، آمنيآ: "أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صعد املنرب فقال: وقد جاء يف احلديث

)١/٣٢(  

  

يا حممد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له : إنَّ جربيل عليه السالم عرض له فقال له: "مث قال ألصحابه
يا حممد من أدرك أبويه أو أحدمها ومل يدخاله اجلنة : آمني، قال: آمني، قلت: فمات فدخل النار، قل
يا حممد من ذُكرت عنده فلم يصلِّ عليك فمات : ، قالآمني: آمني، فقلت: فمات فدخل النار، قل

 فلم يبرمها - أو أحدمها-أن من أدرك أبويه: ؛ الشاهد من هذا" آمني: آمني، فقلت: فدخل النار، قل
 هلَيع لَّى اللَّهص ن على ذلك حممدفمات دخل النار بسبب العقوق دعا عليه جربيل بدخوله النار وأَم

لَّمسو.  
  .هذا اإلحسان إليهما يف حال احلياة

يا : أما اإلحسان إليهما بعد املوت فقد سئل عنه النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، حيث سأله رجلٌ فقال
تدعو هلم إذا : يعين" أن تصلِّي عليهما مع صالتك: "رسول اهللا ما بقي من بر والدي بعد موما؟، قال

صلة الرحم اليت ال توصل إالَّ ما، "الوصية اليت أوصيا ا، و: ؛ يعين" فاذ عهدمهاوإن"دعوت لنفسك، 
، إذا كان لوالدك صديق أو ألمك صديقة فأكرم هذا الصديق، ألن إكرام صديق " وإكرام صديقهما

ذ الدعاء، وتنفي: والدك أو صديقة والدتك إكرام لوالديك؛ هذا ما يبقى من الرب بعد وفاة الوالدين
وصايامها، وصلة الرحم املرتبطة ما من األعمام والعمات، واألخوال واخلاالت؟، وسائر القرابة، 

إىل آخره؛ كلُّ من تربطك به قرابةٌ من جهة أبيك ... واألخوة واألخوات، وأبناء األخوة وأبناء األخوات
  .أو من جهة أمك فهو من ذوي األرحام، وإذا وصلته فقد بررت بوالديك

حترمي قتل األوالد من : هذه الوصية الثالثة، وهي} وال تقْتلُوا أَوالدكُم خشيةَ إِمالقٍ{: - تعاىل- قالمث
 - تعاىل-إمالق، يعين بسبب الفقر، كانوا يف اجلاهلية يقتلون أوالدهم خشية الفقر، يسيئون الظن باهللا

 تقْتلُوا أَوالدكُم خشيةَ إِمالقٍ نحن نرزقُهم وال{: كأن الرزق من عندهم، وهلذا قال يف اآلية األخرى
إذا كنتم أنتم ال ترزقون } نحن نرزقُكُم وإِياهم{: وهنا قال} )٣١(وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ خطْئاً كَبِرياً 

  .أنفسكم فكيف ترزقون غريكم
  ميمة فصاروا يسعون لتحديد النسلومن الناس اليوم من ورِث هذه اخلصلة الذ



)١/٣٣(  

  

حيصل يف األرض انفجار سكّاين من كثرة النسل، واملوارد قليلة فيحصل جماعات؛ : خشية الفقر، يقولون
فيطلبون حتديد النسل؛ فاآلن قضية املطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق، والدافع هلذا هو 

ون باهللا سبحانه وتعاىل، وال يؤمنون أنّ األرزاق من اهللا سبحانه خشيتهم الفقر، وهذا ألم ال يؤمن
  .وتعاىل

وانخدع ذه الدعاية بعض املسلمني، فصاروا يكرهون كثرة األوالد، وبعضهم حياول تنظيم النسل، 
  .وبعضهم حياول حتديد النسل، وهناك كالم فارغٌ يردد، وكلُّ هذا باطل

ة اإلجناب أمر مطلوب يف اإلسالم، ألن هذا فيه تقوية للمسلمني، وطلب الذرية، وكثرة الذرية، وكثر
  .} نحن نرزقُهم وإِياكُم{:وتكثري لعدد املسلمني، وأما الرزق فهو على اهللا سبحانه وتعاىل 

الفواحش مجع هذه الوصية الرابعة؛ } وال تقْربوا الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن{: - تعاىل-قال
  .ال تقربوا املعاصي: املعصية، سميت املعصية فاحشة لقبحها وشناعتها، يعين: فاحشة، واملراد ا

؛ ليشمل ذلك املنع } وال تقْربوا{: وال تفعلوا الفواحش، بل قال: ما قال} وال تقْربوا{: والحظوا قوله
تربج النساء من : صي وحرم الوسائل املؤدية إليها، فمثالًحرم املعا. من الوسائل اليت تؤدي إىل املعاصي

قُربان الفواحش، ألن تربج النساء وسيلة إىل الزنا، فالزينة والسفور من التطرق إىل الزنا؛ وى اهللا عن 
 ألن النهي عن القُربان }وال تقْربوا{: وال تفعلوا الزنا، قال: ، ما قال} وال تقْربوا الزنى{: قُربان الزنا

أبلغ من النهي عن نفس الفعل ليمنع الوسيلة إليه؛ وحرم النظر إىل ما حرم اهللا ألن النظر إىل ما حرم 
 - مساع الكالم املاجن، واألغاين، واملزامري- وسيلة إىل الزنا، وحرم السماع- كالنظر إىل املرأة-اهللا

  .ألا وسائل إىل احملرمات
ال تتعاطوا األسباب اليت تؤدي إىل املعاصي، بل جتنبوها من نظر : يعين}  تقْربوا الْفَواحشوال{: فقوله

  .ومساعٍ وسفور وتربج وغري ذلك من الوسائل واألسباب اليت تؤدي إىل الفواحش

)١/٣٤(  

  

ما رآه الناس يف : يعين} ما ظَهر{فإنا كانت األسباب حمرمة فكيف بنفس الفواحش؟، تكون أشد حترمياً 
املعاصي اخلفية يف البيوت، ويف احملالَّت املستورة؛ } وما بطَن{. األسواق ويف الدكاكني ويف امعات

فاملؤمن يتقي اهللا عز وجل ظاهراً وباطناً، يتقي اهللا يف الشارع ويتقي اهللا يف البيت، يتقي أينما كان، يتقي 
، ال خيفى - سبحانه-، يتقيه يف الضياء ويتقيه يف الظلمة، ألنه دائماً معهاهللا يف النهار ويتقيه يف الليل

  .عليه



فليس املقصود أن اإلنسان يتجنب املعاصي الظاهرة فقط، وأما إذا خال فإنه مسموح له، ال، احلرام 
  مطّلع يف سائر األحوال ظاهراً وباطناً ال خيفى عليه- سبحانه-حرام على أي حال، والرب هو الرب

يستخفُونَ من {: شيء سبحانه وتعاىل، مهما حاولتم التستر فإنكم ال ختفون على اهللا سبحانه وتعاىل
وأَسروا {: ، بل إنه قال} الناسِ وال يستخفُونَ من اِهللا وهو معهم إِذْ يبيتونَ ما ال يرضى من الْقَولِ

، إذا كان كذلك فيجب عليك أن تتقي اهللا } )١٣( بِه إِنه عليم بِذَات الصدورِقَولَكُم أَوِ اجهروا
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهتعاىل-، يقول" اتق اهللا حيثما كنت: "سبحانه وتعاىل على كل حال، يقول النيب ص -

وأَسروا * لَهم مغفرةٌ وأَجر كَبِري { غيبتهم عن الناس، يف حال: يعين} إِنَّ الَّذين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ{: 
  .} قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنه عليم بِذَات الصدورِ

نة، النفس املؤم: النفس اليت حرم اهللا هي} وال تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اُهللا إِالَّ بِالْحق{: - تعاىل-مث قال
وكذلك النفس املعاهدة، ولو كانت كافرة؛ فاهللا حرم قتل املؤمنني، وكذلك حرم قتل املعاهدين من 

فالذمة وهم الذين يدفعون اجلزية، أو باألمان : الكفّار الذين هلم عهد عند املسلمني بالذمة أو باألمان
 ألم يف ذمة املسلمني، ويف أمان وهم الذين دخلوا بالدنا باألمان، ال جيوز قتلهم والتعدي عليهم،

  " .من قتل معاهداً لَم يرح رائحة اجلنة: "املسلمني، ال جيوز خيانة ذمة املسلمني، وهلذا جاء يف احلديث
}ققصاص أو زنا أر ردة؛ هذا قتل باحلق شرعه اهللا سبحانه : إالَّ بإحدى هذه الثالث: أي} إِالَّ بِالْح

ومن يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالداً {: - تعاىل-ال جيوز قتل املسلم، قالوتعاىل، ما عدا ذلك ف
وقتل النفس من أعظم الكبائر بعد الشرك باهللا } )٩٣(فيها وغَضب اُهللا علَيه ولَعنه وأَعد لَه عذَاباً عظيماً

  .سبحانه وتعاىل
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}لُونَذَلقعت لَّكُملَع بِه اكُمصو كُم} {لَّكُمألجل أن تعقلوا؛ والعقل معناه: هنا تعليلية، أي} لَع : الكَف
عما ال جيوز؛ سمي العقل عقالً ألنه يكف اإلنسان عن األشياء اليت ال تليق، كما أن العقال للبعري مينعه 

  . يف اإلنسان مينع من تعاطي ما ال جيوزعن الضياع كذلك العقل، وهو خلق جعله اهللا
  .أكل أموال اليتامى بغري حق: من الكبائر احملرمات} وال تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِالَّ بِالَّتي هي أَحسن{: مث قال

 لو الصغري الذي مات أبوه؛ هذا هو اليتيم؛ أما إذا بلغ فإنه خيرج عن حد اليتم، وكذلك: واليتيم هو
ماتت أمه، وأبوه حي ال يسمى يتيماً، ألن أباه يقوم عليه وينفق عليه ويربيه، ويتعاهده، وحيميه؛ فاليتم 

  .فُقدان اآلباء يف وقت الصغر: هو
: فاليتيم حباجة إىل من يعينه، وإىل من حيميه، وإىل من يربيه، وإىل من يدافع عنه؛ فهو ضعيف؛ ومن ذلك

سبحانه :  ينتهز فرصة صغره ويتمه فيعتدى على ماله، ألنه ال يدافع، وهلذا يقولاحملافظة على ماله، فال



وابتلُوا الْيتامى حتى إِذَا بلَغوا النكَاح فَإِنْ آنستم منهم رشداً فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم وال {: وتعاىل
إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما {: - تعاىل-إىل قوله}  يكْبرواتأْكُلُوها إِسرافاً وبِداراً أَنْ

  .} )١(يأْكُلُونَ في بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سعرياً
ال تعملوا : يعين} واال تقْرب{: ال تأكلوا مال اليتيم، بل قال: ما قال} وال تقْربوا مالَ الْيتيمِ{: فقوله

  .الوسائل اليت تفضي إىل تلَف مال اليتيم؛ فكيف بإتالف مال اليتيم؟، هذا من باب أوىل
}نسأَح يي هكأن تتاجر فيه؛ من أجل أن يربح وينمو: إالَّ بشيء فيه مصلحة لليتيم} إِالَّ بِالَّت.  
الربانية؛ لإلنسان الذي يبيع على الناس السلع بالوزن أو هذا من الوصايا } وأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ{

  .بالكيل، أو باألكياس، أو بالصناديق جيب عليه أن ال يبخسها، بل يوفيها باملكيال وامليزان
 واألشياء اليت تكال؛ وامليزان لألشياء املائعة اليت توزن؛ فاملعيار الشرعي هو - مثالً-املكيال للحبوب

  .يزاناملكيال أو امل
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، أو بالعلبة، هذا كله -مثالً- بالكيس، كأن يباع بالكيس، أو بالصندوق- أيضاً-وقد يكون املكيال
يدخل يف الكيل وامليزان؛ فال جيوز لإلنسان أنه ينقص هذه األشياء ويبيعها على أا وافية وقد خبسها 

شياء على أا تامة وهي مبخوسة، أو وأخذ منها، كما يفعل بعض اخلونة الذين يبيعون على الناس األ
يبيع األشياء واخلضار على الناس على أنه سليم، وجيعل علُو الشيء الطيب، ولكن أسفله معيب أو 

 -، وأهلك اهللا أمة من األمم بسبب البخس} وال تبخسوا الناس أَشياَءهم{تالف؛ هذا من البخس أيضاً 
ى اللَّه علَيه وسلَّم ملّا مر بالسوق ووجد بائع طعام فأدخل النيب صلَّى اللَّه ، والنيب صلَّ-وهو قوم شعيب

أصابته : ، قال" ما هذا يا صاحب الطعام؟: "علَيه وسلَّم أصابعه يف الطعام فوجد يف أسفله بلَالً فقال
 يراه الناس؛ من غشنا فليس أال جعلته ظاهراً حىت: "، قال-أصابه املطر:  يعين-السماء يا رسول اهللا

فال جيوز لإلنسان أن خيفي األشياء املعيبة يف أسفل الشيء؛ يف أسفل الصندوق، يف أسفل اإلناء، " . منا
. هذا حرام. جيعل األشياء النضرة يف أعاله، ويقول للناس كله من هذا النوع: يف أسفل السطل، يعين

 جيوز، هذا من خبس الناس أشياءهم، ومن النقص يف الكيل وجيعل أحسنه أعاله وأسوأه أسفله هذا ال
وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم ) ٢(الَّذين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ) ١(ويلٌ للْمطَفِّفني){ : وامليزان

، } )٦(يوم يقُوم الناس لرب الْعالَمني) ٥(مٍ عظيمٍليو) ٤(أَال يظُن أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ) ٣(يخِسرونَ
، ومن رقابة السلطان؛ ء فإنه ال )البلدية(حيسبون أن املسألة انتهت لو أفلت من اخللق، ومن رقابة : يعين

يوم يقُوم الناس ) ٥( عظيمٍليومٍ) ٤(أَال يظُن أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ{: يفلت من رقابة اهللا سبحانه وتعاىل
نيالَمالْع بر٦(ل( {.  



العدل، بأن تزِنْ بامليزان : بالعدل؛ فالقسط معناه: يعين} وأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ بِالْقسط{: مل فقوله
  .العادل، وتكيل باملكيال العادل الذي ال يظلم البائع وال يظلم املشتري

لو حصل أن اإلنسان اجتهد يف أن يويف احلق وأن يويف الكيل، ولكن : يعين} ف نفْساً إِالَّ وسعهاال نكَلِّ{
أنت أعدل بقدر ما } ال نكَلِّف نفْساً إِالَّ وسعها{حصل نقص يسري مل يتعمده، فهذا ال يؤاخذه اهللا عليه 

 تؤاخذ ألن اهللا ال يكلِّف نفساً إالَّ وسعها، تستطيع فإذا حصل شيٌء ال تستطيعه وال تعلم عنه فإنك ال
  إمنا الكالم يف
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اإلنسان الذي يتعمد اخلديعة، ويتعمد البخس، ويتعمد النقص، ألن العدل متاماً ال أحد يستطيعه إالَّ اهللا 
ف نفْساً إِالَّ ال نكَلِّ{سبحانه وتعاىل، اإلنسان يعجز، ولكن اهللا عز وجل يعفو عما ال يستطيعه اإلنسان 

  .} وسعها 
ملّا أمر بالوفاء بالكيل والوزن أمر بالوفاء بالكالم أيضاً؛ إذا } وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى{

وال تذمه بشيء ما هو فيه، بل الزم العدل، . تكلّمت يف شخص فعليك بالعدل ال متدحه بشيء ما هو فيه
فيه من الصفات، ال متدحه مدحاً ال يستحقَّه، وال تذمه ذماً ال يستحقُّه؛ وإذا كنت ال تعرفه قل ما تعلم 

  .ال أدري، ال أعرفه، ال تدخل نفسك يف شيء ال تعرفه: فقل
إذا أردت أن تشهد على أحد فال تشهد إالَّ باحلق؛ ال حتايب مع أحد وتشهد : كذلك من ناحية الشهادة

نه صديق لك، تشهد له بالباطل؛ أو تكتم الشهادة عن أحد ألنه عدوٌ لك، قل احلق له ألنه قريبك، أو أل
يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني بِالْقسط شهداَء للَّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ الْوالدينِ { : ولو على نفسك

 أَو فَقرياً فَاُهللا أَولَى بِهِما فَال تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اَهللا واَألقْربِني إِنْ يكُن غَنِياً
قسط يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني للَّه شهداَء بِالْ{: - تعاىل-، وقال} )١٣٥(كَانَ بِما تعملُونَ خبِرياً

: يعين} وال يجرِمنكُم شنآنُ} {وال يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَالَّ تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا
ال حيملكم بغض قوم على أن ال تعدلوا فيهم، وأن تتكلموا فيهم بغري حق، حىت ولو كانوا كفّاراً، ولو 

  .اءاً قولوا فيهم احلقكانوا أعد
العدل مطلوب مع العدو، ومع الصديق، ومع القريب، . فالعدل مطلوب، قامت به السموات واألرض

ومع البعيد، ومع كلِّ أحد؛ ال جيوز لإلنسان أن يتبع اهلوى وشهوات النفس ويتكلّم على حسب رغبته، 
  .أو يكتم الشهادة على حسب رغبته

، - جتريح الرواة أو تعديلهم-قلتم بالتزكية، قلتم يف الشهادة، قلتم يف التجريح} واوإِذَا قُلْتم فَاعدلُ{
ولو كان املتكلّم فيه قريب لك، ال حيملك قرابته والشفقة عليه أن : يعين} فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى{



عدوك وخصمك، هذا هو حتيد يف حقه، بل قل فيه احلق، واشهد عليه باحلق؛ واشهد باحلق ولو كان ل
  .العدل الصحيح
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: الوفاء بعهد اهللا عز وجل؛ والوفاء بعهد اهللا املراد به: وهذا من الوصايا العظمية} وبِعهد اِهللا أَوفُوا{
الوفاء باملواثيق اليت تكون بني العبد وبني ربه، واليت تكون بني الناس بعضهم مع بعض؛ العهد الذي 

هذا عهد بينك وبني اهللا } )٥(إِياك نعبد وإِياك نستعني{ أن تعبده وال تشرك به شيئاً بينك وبني اهللا
أن يقوم بعبادة اهللا : تعاهده أن ال تعبد إالَّ إياه، وال تستعني إالَّ به؛ فالعهد الذي بني العبد وبني ربه هو

  .سبحانه وتعاىل
ت سلطاناً، أو أمريا، أو عاهدت أحداً من الناس فال تغدر إذا عاهد: والعهد الذي بينك وبني الناس

العهد الذي بينك وبني اهللا، وال بالعهد الذي بينك وبني الناس؛ إذا عاهدت وجب عليك الوفاء بالعهد 
، قال النيب } كيدهاوأَوفُوا بِعهد اِهللا إِذَا عاهدتم وال تنقُضوا اَأليمانَ بعد تو{: قال اهللا سبحانه وتعاىل
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهث كذَب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر: آية املنافق ثالث: "صإذا حد " ،

  .فالغدر بالعهود من صفات املنافقني
  .بل إذا كان بيننا وبني الكفار عهد فال جيوز لنا أن نغدر به، بل جيب الوفاء مع الكفار املعاهدين

وإِما تخافَن من {: أراد ويل األمر أن ينهي املعاهدة مع الكفار فال يلغيها فجأة، بل يعطيهم؛ مهلةوإذا 
نِنيائالْخ بحاٍء إِنَّ اَهللا ال يولَى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانانيمٍ خ٥٨(قَو( {.  

روا به، وأن ال يعصوا ولّي األمر، إالَّ إذا ومبايعة السلطان عهد جيب على الرعية أن يفوا به، وأن ال يغد
أَمر مبعصية فإنه ال يطاع يف املعصية، لكن يطاع يف األمور األخرى اليت ليست مبعصية، هذا من العهد 

  .الذي بينك وبني ويلّ األمر
كذلك العهد الذي بينك وبني الناس؛ العهد الذي بني دولتك ودولة أخرى، كلّ هذا من العهد الذي 

: - تعاىل-مر اهللا بالوفاء به، وال يستهان به أبداً؛ فالعهود أمرها عظيم، ولذلك أضافها اهللا إليه قالأ
}متداهاِهللا إِذَا ع دهفُوا بِعأَووالً{: - تعاىل-قال } وؤسكَانَ م دهإِنَّ الْع دهفُوا بِالْعأَووهنا يقول} و :
  .ضاف العهد إليه ليدل على عظمتهأ} وبِعهد اِهللا أَوفُوا{
ألجل أن تتذكّروا ما عليكم من : هنا للتعليل أيضاً، أي} لَعلَّ} {ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ{

  .احلقوق والواجبات فتقوموا ا خري قيام
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} نَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوهوأَ{: - جل وعال-مث ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة العظيمة فقال
كتاب اهللا سبحانه وتعاىل : الطريق؛ واملراد بالصراط هنا: الصراط يف اللغة معناه: } وأَنَّ هذَا صراطي{

 ما أوحيته إليكم بواسطة رسويل من: وسنة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ألما طريق إىل اجلنة، أي
فالذي يسأل عن الطريق إىل . األوامر والنواهي يف هذا القرآن العظيم ويف السنة النبوية هذا هو الصراط

اهللا، نقول هو كتاب اهللا، وكذلك سنة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ألا، تابعة للقرآن، ومفسرة للقرآن؛ 
  .فالسنة داخلة يف كتاب اهللا عز وجل

املعتدل، فطريق اهللا عز وجل معتدل، ليس فيه ميالن، : نصب على احلال؛ واملستقيم هو} مستقيماً{
وليس فيه منعطفَات، وليس فيه غموض، طريق واضح يوصلك إىل اجلنة، متشي فيه على نور، وعلى 

  .برهان، وعلى طريق واضح
معتدلٌ : أنه مستقيم، يعينإليه سبحانه وتعاىل إضافة تشريف وتكرمي؛ مث وصفه ب} الصراطَ{وأضاف 

خبالف الطرق األخرى فإا معوجة ومتعرجة، تضلِّل صاحبها؛ ألن هناك طرقاً كثرية للشياطني؛ شياطني 
، لكن طريق اهللا واحدة، ما فيها ..وهناك.. اإلنس واجلن، ومذاهب، وهناك مجاعات متعددة، هناك

د صراطه وعدد، وال فيها انقسام، وهلذا وحلَ{: د السبل قالتعدبوا السبِعتال تألن الطرق والسبل } و
اليت غري القرآن وغري الشريعة طرق كثرية ليس هلا حصر، كل صاحب مذهب له طريقة، وكل صاحب 
نِحلة له طريق، وكل مجاعة من الضالَّل هلم طريق، وكل، من اختلف عن احلق صار له طريق غري طريق 

 أهل الضالَّل أم ال جيتمعون على شيء، وال يتوافقون أبداً، خبالف أهل احلق فإم اآلخر؛ وهذه عالمة
  .يتوافقون، ملاذا؟ ألم يسريون على طريق اهللا سبحانه وتعاىل

فَإِنْ تنازعتم {: فميزه أهل احلق أم ال خيتلفون، وإن حصل اختالف فإنه يحسم بالرجوع إىل كتاب اهللا
؛ فالصحابة رضي اهللا عنهم قد يقع بينهم }  فَردوه إِلَى اِهللا والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاِهللافي شيٍء

اختالفات لكن سرعان ما تذهب، ملاذا؟، ألم يرجعون إىل كتاب اهللا؛ فقد اختلفوا بعد موت الرسول 
 رضي -سرعان ما انحسم الرتاع وعاهدوا أبا بكر الصديقصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من اخلليفة بعده؟، مث 

   ملا-اهللا تعاىل عنه

)١/٤٠(  

  

رجعوا إىل السنة، واختلفوا يف حروب الردة، وسرعان ما اتفقوا على قتال املرتدين، ألم رجعوا إىل 
  .كتاب اهللا وسنة رسوله

م يرجعون إىل كتاب اهللا، خبالف أهل فأهل احلق حىت لو حصل بينهم خالف ناتج عن اجتهاد، فإ
الضالل فإن كل واحد يركب رأسه، وال يصغي لآلخر، كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ واملعظَّم، 



ألنه يريد تعظيم نفسه، وال يريد احلق؛ فلذلك جتدون أهل الضالل دائماً يف اختالف، ودائماً يف صراع، 
وع، وكل حني خيرج مذهب جديد، هذه صفة أهل وجتدون أهل الضالل تتشعب مناهجهم، وتتن

وضح } وال تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله{:  وهذا مذكور يف هذه اآلية- والعياذ باهللا-الضالل
هذه اآلية بتوضيحٍ حمسوس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالنيب ص :لَيع لَّى اللَّهعلى ذلكم أنه خط ص لَّمسو ه

هذا : "األرض خطّاً معتدالً، مث خطّ على جنبتيه خطوطاً، فقال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم للخط املعتدل
، هذا مثال " وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه: "، وقال هلذه الطرق" صراط اهللا

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه وال {: يه وسلَّم لبيان اآلية الكرميةواضح من الرسول صلَّى اللَّه علَ
هبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتت {.  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمنكم فسريى اختالفاً كثرياً؛ فعليكم: "يقول: ويف سنة رسول اهللا ص شعومن ي 
بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي؛ متسكوا ا، وعضوا عليها بالنواجذ؛ وإياكم وحمدثات األمور، 

وستفترق هذه األمة على ثالث : "، وقال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" فإن كلّ حمدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضاللة
من كان على مثل ما أنا : "من هي يا رسول اهللا؟، قال: ، فقالوا" وسبعني فرقة كلها يف النار إالَّ واحدة

  .هذا صراط اهللا عز وجل يف اآليات ويف األحاديث" عليه وأصحايب
وال نستغرب إذ حصل اختالفات، ونشأت مذاهب ضالّة، وحصل صراعات بني الناس، ال نستغرب 

من هو الذي يثبت على الطريق ومن هذا، ألن هذه سنة اهللا سبحانه وتعاىل البتالء العباد وامتحام، و
  هو الذي ال يثبت؟

والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتاباً ألصحابه، يعهد إليهم فيه، ولكنه 
سف بعضهم، فابن عدل عن ذلك، وتويف رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومل يوص ومل يعهد إليهم، فتأ

  .لستم حباجة إىل كتاب يكتبه الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ألن عندكم القرآن: مسعود يقول

)١/٤١(  

  

يا : "كنت رديف النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم على محار، فقال يل: عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال
حق اهللا : "اهللا ورسوله أعلم، قال: ، قلت" عباد، وما حق العباد على اهللا؟معاذ، أتدري ما حق اهللا على ال

، " أن ال يعذب من ال يشرك به شيئاً: أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً، وحق العباد على اهللا: على العباد
  .أخرجاه يف الصحيحني" ال تبشرهم فَيتكلُوا: "أفال أبشر الناس؟، قال: قلت

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
من أراد أن ينظر إىل وصية حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اليت عليها : "فقول ابن مسعود رضي اهللا عنه

  .اليت تعوض عن هذه الكتابة اليت هم ا رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: يعين" خامته



ى اللَّه علَيه وسلَّم ال يوصي إالَّ بكتاب اهللا، وأيضاً الرسول صلَّى ألن الرسول صلَّ" فليقرأ هذه اآليات"
  ".كتاب اهللا وسنيت: إين تارك فيكم ما إنْ متسكْتم به لن تضلوا من بعدي: "اللَّه علَيه وسلَّم يقول

ه أوصانا باتباع كتاب اهللا وسنة رسوله فاحلمد هللا، عندنا ما أوصى به الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ألن
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص.  

  :مث ساق الشيخ رمحه اهللا حديث معاذ والكالم عليه أن نقول
فضيلة ملعاذ رضي اهللا عنه، وفضائله كثرية، وهو معاذ بن جبل اخلَزرجي : يف هذا احلديث العظيم

هذه األمة باحلالل واحلرام، وقد استخلفه النيب صلَّى اللَّه علَيه األنصاري، أحد أَوعية العلم، وأعلم 
 يف السنة التاسعة أو العاشرة إىل اليمن قاضياً - أيضاً-وسلَّم على مكة ملا فتحها قاضياً ومعلِّماً، مث أرسله

سلَّم فأرسله عمر إىل الشام ، مث جاء من اليمن بعد وفاة النيب صلَّى اللَّه علَيه و- كما سيأيت-ومعلِّماً
  . يف الشام يف طاعون عمواس املشهور- رضي اهللا تعاىل عنه-قاضياً ومعلِّماً، وتويف هناك

  .راكباً معه: ، يعين"كنت رديف النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قال: "قوله
لَّم وأنه يركب احلمار، مع أنه أشرف اخللق على تواضع النيب صلَّى اللَّه علَيه وس: هذا فيه" على محار"

جواز اإلرداف على :  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف إرداف صاحبه معه، وفيه- أيضاً-اإلطالق، وتواضعه
  .الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وال يشق عليها

 أن يعلمه هذا احلكم العظيم، ولكنه صلَّى اللَّه علَيه أراد النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" يا معاذ: فقال يل"
لَّمسو  

)١/٤٢(  

  

أراد أن يلْقيه إليه بطريقة السؤال واجلواب، ليكون ذلك أَدعى إىل االنتباه واالهتمام، فإن التعليم عن 
ب عن شيء طريق السؤال واجلواب من أعظم الطرق الناجحة يف تعليم العلم، ألنك ملا تسأل الطال

جيهله مث يتطلع إىل اجلواب، أحسن من أن تلقي إليه املسألة ابتداًء، وهو على غري انتباه واستعداد 
الستقباهلا، وهذه طريقة من طرق التعليم، وهي طريقة نبوية، استعملها النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف 

  .كثري من األحوال
  .هذه مسألة عظيمة" ، وما حق العباد على اهللاأتدري ما حق اهللا على العباد"

تأدب طالب العلم يف أنه إذا سئل عن شيء وهو ال : هذا فيه" اهللا ورسوله أعلم: قلت: "قال معاذ
اهللا ورسوله أعلم، وال يدخل ويتخرص يف شيء ال يعرفه، بل يكلُ العلم إىل عالمه، : يعرفه، أن يقول

أن اإلنسان إذا سئل عن علم ال يعلمه أو عن مسألة وهو : م الناجحة، هي من طرق التعلُّ- أيضاً-هذه
اهللا أعلم، وال غَضاضة : ال أدري، أو يقول: ال أدري، بل يقول: ال يعرفها، ال حيمله األنفة بأن ال يقول



  .عليه يف ذلك، بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع اهللا سبحانه وتعاىل، وأدبه مع املعلم
ال أدري، فقال :  سئل اإلمام مالك عن أربعني مسألة، فأجاب عن أربع مسائل منها، وقال عن البقيةوقد

اركب راحلتك : جئتك من بالد كذا وكذا أسألك عن مسائل، وتقول ال أدري؟ فقال له: السائل
  .هكذا أدب العلماء. ال أدري: سألت مالكاً وقال: واذهب إىل البلد الذي جئت منه، وقل

رد العلم إىل : ، ففي هذا"اهللا ورسوله أعلم: "ذا معاذ رضي اهللا عنه يقول للنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموه
وال تقْف ما لَيس {:  يقول- تعاىل-عامله، وعدم تدخل اإلنسان يف شيء وهو ال يدري عن حكمه، واهللا

لْمع بِه لَك {مات يف قوله، ويقول سبحانه وتعاىل ملا ذكر احملر :} را ظَهم شاحالْفَو يبر مرا حمقُلْ إِن
طَنا بما وهنونَ{: ، ختمها بقوله} ملَمعا ال تلَى اِهللا مقُولُوا عأَنْ تلَى {: وقال} وى عرنِ افْتمم أَظْلَم نفَم

، واآليات واألحاديث يف هذا } )١٤٤(مٍ إِنَّ اَهللا ال يهدي الْقَوم الظَّالمنياِهللا كَذباً ليضلَّ الناس بِغيرِ علْ
كثرية، فمن يريد النجاة لنفسه، ويريد السالمة، وأيضاً يريد السالمة للناس؛ فإنه ال يتدخل يف شيء ال 

  يعرفه،

)١/٤٣(  

  

، } ليضلَّ الناس بِغيرِ علْمٍ{طأ ضلّل الناس ألنه يورطُ نفسه، ويورطُ اآلخرين معه، ألنه إذا أجاب خب
فهذه مسألة عظيمة، جيب علينا أن نتعقّلها، وأن اإلنسان ال يتسرع يف اإلجابة عن شيء، إالَّ إذا كان 

  .يعلمه متاماً، وإالَّ فليقف على شاطئ السالمة، وال يدخل يف لجة البحر وهو ال يحسن السباحة
اهللا ورسوله أعلم، أما بعد وفاة : هذا يقال يف حياة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" له أعلماهللا ورسو: قلت"

اهللا أعلم، ألن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قد انتقل من هذه الدار : النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فإنه يقال
اآلخرة، فيوكل العلم إىل اهللا سبحانه وتعاىل ألن اهللا سبحانه وتعاىل أعطى إىل الرفيق األعلى إىل الدار 

، فالرسول صلَّى اللَّه علَيه } وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اِهللا علَيك عظيماً{رسوله علماً عظيماً 
 بعد وفاته قد بلّغ البالغ املُبني صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عنده علم عظيم من اهللا، وجييب يف حياته، ولكن

  ،.وسلَّم وأى مهمته ورسالته، وانتقل إىل ربه عز وجل، فال جييب يف مسألة
حق اهللا : "فلما يأ معاذ للجواب وتنبه وتطلع؛ ألقى عليه النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اجلواب، فقال

هذا هو حق اهللا سبحانه وتعاىل على عباده، من أوهلم إىل " ن يعبدوه وال يشركوا به شيئاًأ: على العباد
، هذا هو } )٥٦(وما خلَقْت الْجِن واِألنس إِالَّ ليعبدون{: آخرهم، كما يف اآلية اليت يف مطلع الباب

حق اهللا، : نا عليه حقوق، أعظمهاحق اهللا على العباد، وهو أول احلقوق، وآكد احلقوق، ألن اإلنسان م
: - تعاىل-مث حق الوالدين، مث حق األقارب، مث حق اليتامى واملساكني واجلريان واملماليك، كما يف قوله

}نيِ واكسالْمى وامتالْيى وبي الْقُربِذاناً وسنِ إِحيدالبِالْوئاً ويش رِكُوا بِهشال توا اَهللا ودباعي وارِ ذالْج



كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ ونبِ بِالْجاحالصبِ ونارِ الْجالْجى وبفهذه عشرة حقوق، } الْقُر
حق اهللا سبحانه وتعاىل وكما يف اآليات يف سورة اإلسراء :  يف هذه اآلية، أوهلا- سبحانه-ذكرها اهللا

، مث جاء حبق } وال تدع مع اِهللا{: - تعاىل-حق اهللا يف قوله: ر حقا، أوهلااليت ذكر اهللا فيها مخسة عش
ذَلك مما أَوحى إِلَيك ربك {: ، إىل قوله} وبِالْوالدينِ إِحساناً إِما يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما{الوالدين 

علْ معجال تو ةكْمالْح نمرختم اآليات مبا بدأها به وهو حق اهللا على عباده أن يعبدوه، }  اِهللا إِلَهاً آخ ،
وال يكفي هذا، أن يعبدوه، بل وال يشركوا به شيئاً، ألن العبادة ال تكون عبادة إالَّ إذا خلَصت من 

  الشرك، أما إذا خالطها شرك فإا

)١/٤٤(  

  

فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عمالً صالحاً وال يشرِك بِعبادة {: - تعاىل-ال تكون عبادة هللا، كما قال
، ألن الشرك يبطل العبادة، ويبطل سائر األعمال، وال يصح معه عمل، مهما كلّف اإلنسان } ربه أَحداً

كَسرابٍ بِقيعة {:  تكون هباًء منثوراًنفسه بالعبادات، إذا كان عنده شيء من الشرك األكرب فإن عبادته
ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من {:- تعاىل -، قال} يحسبه الظَّمآنُ ماًء حتى إِذَا جاَءه لَم يجِده شيئاً

اسالْخ نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كلقَب ٦٥(رِين ( نم كُنو دبلِ اَهللا فَاعب
رِيناك{:  ملا ذكر األنبياء يف سورة األنعام- تعاىل-، وقال} )٦٦(الش وبأَيانَ وملَيسو داود هتيذُر نمو

 أَشركُوا لَحبِطَ ولَو{: - جلَّ وعال-إىل آخر األنبياء الذين ذكرهم اهللا، قال} ويوسف وموسى وهارونَ
، فالشرك يحبط األعمال، وهلذا كثرياً ما يأيت األمر بالعبادة مقروناً بالنهي عن } عنهم ما كَانوا يعملُونَ

، وهذا هو معىن ال إله إالَّ " أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً"} واعبدوا اَهللا وال تشرِكُوا بِه شيئاً{: الشرك
  .إثبات التوحيد: نفى الشرك، واإلثبات:  ألن ال إله إالَّ اهللا تشتمل على النفي وعلى اإلثبات، النفياهللا،

 كما أا ال تكون عبادة إالَّ مع التوحيد، كذلك ال تكون عبادة إالَّ إذا - أيضاً-والعبادة" أن يعبدوه"
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفالعبادة وسائر األعمال ال تصح إالَّ بشرطنيكانت موافقة ملا شرعه النيب ص ،:  

  .اإلخالص هللا عز وجل: الشرط األول
  .املتابعة للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: الشرط الثاين

فلو أن اإلنسان جاء بعبادات محدثة ليس فيها شرك أبداً كلها خالصة هللا، ولكنها ليست من شريعة 
لَّى اللَّهالنيب صلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقبل، قال صفهي بدع مردودة ال ت ،لَّمسو هلَيمن عمل عمالً ليس : " ع

دويف رواية" عليه أمرنا فهو ر" :دفالعبادة ال تكون عبادة إالَّ " من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو ر ،
: ى اللَّه علَيه وسلَّم، وهذا هو معىن الشهادتنياإلخالص هللا عز وجل، واملتابعة للرسول صلَّ: بشرطني

املتابعة : اإلخالص هللا عز وجل، وشهادة أن حممداً رسول اهللا ومعناها: شهادة أن ال إله إالَّ اهللا، فمعناها



، أو للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فالعبادات ال يصلح أن يكون فيها شيء من االستحسانات البشرية
 - مثالً-فلو أن إنساناً: استدراكات العقول، أو غري ذلك، مهما حسنت نية الفاعل ما دام أنه بدعة

  الصلوات مخس،: قال
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ال، هذا باطل، ألن هذا شيء مل يشرعه اهللا : أنا أريد زيادة خري، أصلِّي فريضة سادسة، زيادة خري، نقول
هو عمل مردود وباطل، وهلذا ملا جاء ثالثة نفر من الصحابة إىل وال رسوله، وإن كان قصدك حسناً، ف

بيت النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يسألون عن عبادة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من أجل أن يقتدوا به، 
يب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فكأم تقالُّوها، فذكر أزواج النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هلؤالء الرهط عبادة الن

أين حنن : ولكن اعتذروا بأن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقالوا
أنا أصلي وال : حدهممن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فقد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أ

 ويف -أنا أصوم وال أُفطر،: ، وقال الثالث-يريد التبتل :  يعين-أنا ال أتزوج النساء: أنام، وقال اآلخر
أنتم الذين قلتم كذا : "، فلما بلغ ذلك رسول اهللا غضب غضباً شديداً، وقال-وال آكل اللحم: رواية

ه وأخشاكم له، وإين أصلي وأنام، وأصوم وأُفطر، وأتزوج وكذا، أما واهللا إين ألعلمكم باهللا وأتقاكم ل
، وهكذا، فالعبادة البد أن تكون مطابقة ملا جاء به النيب صلَّى " النساء، ومن رغب عن سنيت فليس مين

اللَّه علَيه وسلَّم ليس فيها بدع، وال خرافات، وال حمدثات، وال استحسانات للعقول، أو اقتداء بفالن 
ن، ما دام أن هذا املُقتدى به ليس متبعاً للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فليس بقدوة، هذه هي أو عالَّ

  ":النونية"العبادة، وهلذا يقول العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف 
  وى النفوس فذاك للشيطان... حق اإلله عبادة باألمر ال 

  .الشرع؛ فال حتدث شيئاً من عندك:  فاألمر املراد بهبالشرع،: حق اإلله عبادة باألمر، يعين
ال وى النفوس فذاك للشيطان، فالذي يعبد اهللا باستحسان عقله، وشهوة نفسه بشيء مل يشرعه 
الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ليس عابداً هللا، وإمنا هو عابد للشيطان، ألنه هو الذي أمره بذلك، 

  .لبدع واخلرافاتفالشيطان يأمر با
  :وقال يف موضع آخر

  مع ذُلِّ عابده مها قُطْبان... وعبادة الرمحن غاية حبه 
  ما دار حىت قامت القُطْبان... وعليهما فَلَك العبادة دائر 
  ال باهلوى والنفس والشيطان... ومداره باألمر أمر رسوله 
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 -لوجه اهللا عز وجل، ليس فيها شرك، وأن تكونهكذا تكون العبادة، البد أن تكون العبادة خالصة 
  . على وفق ما جاء به رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم متاماً ليس فيها بدعة-أيضاً

، هذا احلق للعباد على اهللا ليس حبق واجب " أن ال يعذب من ال يشرك به شيئاً: وحق العباد على اهللا"
 سبحانه وتعاىل، ألن اهللا ال جيب عليه حق ألحد، وال أحد يوجب على اهللا على اهللا، وإمنا هو تفضل منه

شيئاً، كما هو مذهب املعتزلة، فهم الذين يرون أن اهللا جيب عليه أن يعمل كذا، يوجبون على اهللا 
اهللا سبحانه وتعاىل ليس عليه حق واجب خللقه، وإمنا هو : بعقوهلم، أما أهل السنة واجلماعة فيقولون

، هذا حق } وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمنِني{: - تعاىل- وتكرم به، كما قال- سبحانه-فضل بهشيء ت
  :تفضل به، ونظم ذلك الشاعر بقوله

  كال وال سعي لديه ضائع... ما للعباد عليه حق وجب 
  فبفضله وهو الكرمي الواسع... إن عذِّبوا فبعد له أو نعموا 

 به، وأوجبه على نفسه، من دون أن - تعاىل-احلق الذي تفضل اهللا: يعين" العباد على اهللاحق "فمعىن 
يوجبه عليه أحد من خلقه، بل هو الذي أوجبه على نفسه، تكرماً منه مبوجب وعده الكرمي الذي ال 

  .} وعد اِهللا ال يخلف اُهللا وعده {- سبحانه-يخلفه
فدلّ هذا على أن من سلم من الشرك األكرب واألصغر فإنه يسلم "  شيئاًأن ال يعذب من ال يشرك به"

من العذاب، وهذا إذا جمعته مع النصوص األخرى اليت جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة، فإنك 
العصاة من املوحدين الذين مل يشركوا باهللا شيئاً، ولكن عندهم ذنوب دون الشرك من سرقة، أو : تقول

 شرب مخر، أو غيبة، أو منيمة أو، إىل آخره، فهذه ذنوب يستحق أصحاا العذاب، ولكن هي زنا، أو
حتت مشيئة اهللا إن شاء اهللا غفر هلم من دون عذاب وأدخلهم اجلنة، وإن شاء عذم بقدر ذنوم، مث 

ًء، وقد جاء يف خيرجهم بتوحيدهم، ويدخلهم اجلنة، فاملوحدون مآهلم إىل اجلنة، إما ابتداًء وإما انتها
األحاديث أنه يخرج من النار من يف قلبه أدىن مثقال حبة من خردل من إميان، ويخرج من النار أُناس 

  كالفحم، قد

)١/٤٧(  

  

امتحشوا، مث ينبت اهللا أجسامهم بأن يلقوا يف ر على باب اجلنة، يقال له ر احلياة، فتنبت أجسامهم، 
ن فيها، فأهل التوحيد مآهلم إىل اجلنة، حىت ولو عذبوا يف النار فإم ال خيلدون مث يدخلون اجلنة، ويخلَّدو

فيها وذلك بسبب التوحيد، أما الكفار واملشركون واملنافقون النفاق األكرب، فهؤالء مآهلم النار خالدين 
ال يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلج الْجملُ في ال تفَتح لَهم أَبواب السماِء و{خملَّدين فيها، ال يدخلون اجلنة أبداً 



نيرِمجزِي الْمجن ككَذَلو اطيالْخ مس {.  
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّههذا وعد من اهللا سبحانه وتعاىل؛ إن " أن ال يعذب من ال يشرك به شيئاً: "فقوله ص

، مث يدخلهم اجلنة بعد ذلك، وقد خيرجهم اهللا من النار شاء غفر هذه الذنوب، وإن شاء عذب أصحاا
إِنَّ اَهللا ال يغفر {بشفاعة الشافعني، وقد خيرجهم برمحته سبحانه وتعاىل، فحىت ولو عذَّبوا مآهلم إىل اجلنة 

نار، وإذا كان التوحيد ، فالتوحيد يعصم من اخللود يف ال} أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء
كامالً فإنه يعصم من دخول النار أصالً، وإذا كان ناقصاً فإنه يعصم من اخللود فيها، وال يعصم من 

 ملا ذكر مناظرة إبراهيم اخلليل عليه السالم - تعاىل-الدخول فيها، وإمنا يعصم من اخللود فيها، كما قال
فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِاَألمنِ إِنْ كُنتم {، املؤمنون أو املشركون، } ينِأَي الْفَرِيقَ{: مع عبدة األصنام قال

، } الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم اَألمن وهم مهتدونَ{: - تعاىل-قال اهللا} تعلَمونَ
بشرك، وهلذا ملا نزلت هذه اآلية شقَّت على : يعين}  يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍولَم{هؤالء هم أهل التوحيد، 

ليس الذي تعنون، إنه الشرك، أمل : "أينا مل يظلم نفسه؟، فقال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: الصحابة وقالوا
الشرك، فالذين سلموا من :  ، فاملراد بالظلم هنا}إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم{: تسمعوا قول العبد الصاحل 

الشرك هلم األمن، إما األمن املطلق، وإما مطلق األمن، واألمن املطلق هو الذي ليس معه عذاب، وأما 
أن أهل : مطلق األمن فهذا الذي قد يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب، فاحلاصل

ون أمناً مطلقاً، وقد يكون مطلق أمنٍ، هذا هو اجلواب التوحيد هلم األمن بال شك، ولكن قد يك
  .الصحيح عن هذه املسألة

  خبالف مذهب اخلوارج واملعتزلة، فعندهم أن أصحاب الكبائر خملّدون يف
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 والعياذ باهللا، من هذا املذهب الباطل، فعندهم أن مىت دخل النار ال خيرج منها بزعمهم، -النار
حيحة من الكتاب والسنة اليت تدل على أن أهل التوحيد ولو كان عندهم ويغالطون النصوص الص

ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من {: ذنوب ومعاص فإم ال خيلدون يف النار، قال اهللا سبحانه وتعاىل
 لنفِْسه ومنهم مقْتصد ومنهم سابِق فَمنهم ظَالم{القرآن، : هذه األمة، واملراد بالكتاب: يعين} عبادنا

لُ الْكَبِريالْفَض وه كاِهللا ذَل بِإِذْن اتريا) ٣٢(بِالْخهلُونخدي ندع اتنانظروا كيف ذكر الظامل } ج ،
دخلُونها يحلَّونَ فيها من جنات عدن ي{: لنفسه مع املقتصد ومع السابق باخلريات، ووعدهم مجيعاً باجلنة

رِيرا حيهف مهاسبللُؤاً ولُؤبٍ وذَه نم اوِرا ) ٣٣(أَسنبنَ إِنَّ رزا الْحنع بي أَذْهالَّذ لَّهل دمقَالُوا الْحو
كُورش فُور٣٤(لَغ (ال هلفَض نم ةقَامالْم ارا دلَّني أَحالَّذوبا لُغيها فنسمال يو بصا نيها فنسمي )٣٥( {

؛ مما يدل على أن أهل التوحيد يرجى هلم اخلري، ويرجى هلم - بل بدأ به-، ذكر منهم الظامل لنفسه



  .دخول اجلنة، ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك
ومن مات وهو ال يشرك باهللا شيئاً . لنار،من مات وهو يشرك باهللا شيئاً دخل ا: "وسيأيت يف األحاديث

، إىل كري ذلك من " إن اهللا حرم على النار من قال ال إله إالَّ اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا"، " دخل اجلنة
األحاديث اليت فيها أن التوحيد يعصم من دخول النار، أو يعصم من اخللود فيها، وسيأيت باب مستقل 

  ".باب فضل التوحيد وما يكفِّر من الذنوب "يف هذا الكتاب املبارك امسه
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفمعاذ " أن ال يعذب من ال يشرك به شيئاً: حق العباد على اهللا: "وملا قال النيب ص-

يا رسول اهللا أال أبشر :  استبشر ذا احلديث الشريف، وفرح به غاية الفرح، وقال-رضي اهللا عنه
أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ، يعين" ال تبشرهم فيتكلُوا: "يب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمالناس؟، قال الن

ما دمنا : خشي إذا مسعه الناس فإم يتكلون على جانب الرجاء ويتساهلون يف املعاصي، ويقولون
، وحنن واحلمد هللا " ذب من ال يشرك به شيئاًأن ال يع: "موحدين فاملعاصي ال تضرنا، ألن الرسول يقول

لسنا مشركني، وحنن ال نعبد إالَّ اهللا، فيتساهلون يف املعاصي، فيغلِّبون جانب الرجاء على جانب اخلوف، 
  فهذا من
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احلكمة؛ أن العلم ال يوضع إالَّ يف مواضعه، فإذا خيف من إلقاء املسائل على بعض الناس حمذور أكرب، 
 تكتم عنهم بعض املسائل من أجل الشفقة م، ورمحتهم من الوقوع يف احملذور، فإن النيب صلَّى اللَّه فإم

علَيه وسلَّم أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس، وأخرب به معاذاً، ألن معاذاً من اجلهابذة، 
لحة، إذا كان يترتب على إيضاح بعض ومن خواص العلماء، فدلَّ على أنه جيوز كتمان العلم للمص

بأن يفهموا خطأً، أو يتكلوا على ما مسعوا، فإم ال يخبرون بذلك، وإمنا تلقى : املسائل للناس حمذور
هذه املسائل على خواص العلماء الذين ال يخشى منهم الوقوع يف احملذور، فأخذ العلماء من هذا 

إمنا أخرب معاذ رضي اهللا عنه ذا احلديث عند وفاته، خشية أن احلديث جواز كتمان العلم للمصلحة، و
حدثوا الناس مبا : "ميوت وعنده شيء من األحاديث مل يبلِّغه للناس، كما يف حديث علي رضي اهللا عنه

ال يلقى على كل الناس بعض املسائل اليت فيها أمور : ، يعين"يعرفون، أتريدون أن يكذَّب اهللا ورسوله
هم معناها، أو تشوش عليهم، وإمنا يلقى على الناس ما يفهمونه، ويستفيدون منه، أما نوادر يخفى علي

املسائل، وخواص املسائل، فهذه تلقى على طلبة العلم، واملتفقهني املتمكِّنني، وهذا من احلكمة ووضع 
 اهللا غفور رحيم، :الشيء يف موضعه، ملّا تكون أمام عصاة يشربون اخلمور، ويزنون، ويسرقون، وتقول

اتقوا اهللا، : اهللا قريب جميب، اهللا سبحانه وتعاىل يغفر ويسمح، فيزيدون يف الشرور، لكن حني تقول هلم
اهللا سبحانه وتعاىل توعد الزناة بالعذاب وتوعد على السرقة، وعلى املعاصي بالعذاب الشديد، فتذكر 



كني وطيبني فذكرت هلم آيات الوعيد، فهذا هلم نصوص الوعيد، من أجل التوبة، ولو أتيت عند متمس
رمبا يزيدهم وسواساً، أو تشدداً، فأنت تذكر هلم آيات التيسري، وأحاديث التيسري، والتسهيل، والرمحة، 

الفرج، إىل غري ذلك، من أجل أن ال يزيدوا ويشتدوا ويغلوا، فكل مقام له مقال، وتوضع األمور يف 
يح، والناس ليسوا على حد سواء، كل خياطب مبا يستفيد منه وال مواضعها، هذا هو امليزان الصح

يتضرر به، فال تأيت بآيات الوعد والرجاء عند املتساهلني، وال تأيت بآيات الوعيد عند املتشددين، بل 
تكون كالطبيب تضع الدواء يف موضعه املناسب، هكذا يكون طالب العلم، إذا كانت هناك أمور 

  غامضة،
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يعرفها العوام، وال تتسع هلا عقوهلم، من املسائل العلمية، فال تلقى على العوام، وإمنا تلقى على طلبة ال 
ما أنت مبحدث قوماً حبديث ال تبلغه : "العلم، وعلى الناس الذين يستوعبوا، وهلذا يقول ابن مسعود

س مبا يعرفون أتريدون أن يكذب حدثوا النا: "وقال علي رضي اهللا عنه" عقوهلم إالَّ كان لبعضهم فتنة
  ".اهللا ورسوله

فاحلاصل؛ أن طالب العلم والواعظ واملعلم جيب عليه أن يراعي أحوال احلاضرين وأحوال الناس، 
ويعطيهم ما حيتاجون إليه من املسائل، وال يلقى عليهم املسائل الغريبة اليت مل يتوصلوا إليها، فلو أتيت 

لق عليهم غرائب املسائل اليت ال يعرفها إالَّ الراسخون يف العلم، بل تعلمهم عند طلبة علم مبتدئني، فال ت
صحيح "مبادئ مبسطة سهلة يتدرجون ا شيئاً فشيئاً، ال تطلب من طالب مبتدئ أن يقرأ يف 

، واألحاديث القريبة، وشروط الصالة، "األربعني النووية"، ألنه مل يصل إىل هذا احلد لكن لَقِّنه "البخاري
وأحكام الطهارة، إىل آخره، وإنسان مبتدئ بعلم العربية، ال تأمره بقراءة كتاب سيبويه؟، لكن تأمره 

، ومسائل مبسطة، يدخل ا على اللغة العربية والنحو، شيئاً فشيئاً، ولذلك ألف "األجرومية"بقراءة 
 مراحل، شيئاً فشيئاً، العلماء املختصرات واملتوسطات واملطوالت، من أجل إن طالب العلم ميشي

  .أن كل شيء له شيء، وكل مقام له مقال: احلاصل
حممد بن إمساعيل البخاري يف صحيحه : أخرجه البخاري" أخرجاه يف الصحيحني: "وقوله رمحه اهللا

، الذي هو أصح كتاب عند املسلمني بعد كتاب اهللا عز وجل، وباملرتلة األوىل من "اجلامع الصحيح"
" صحيح مسلم"و" صحيح البخاري: "رمحه اهللا، فالصحيحان"صحيح اإلمام مسلم"ليه كتب السنة، مث ي

مها أعلى شيء يف كتب السنة، وأصح األحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، مث ما رواه البخاري، مث 
، وهذا "صحيح ابن خزمية: "مثل: ما رواه مسلم، مث بقية األحاديث، ألن هناك صحاحاً غري الصحيحني



ان"، و"صحيح احلاكم"ثين عليه أهل العلم، ويوهذه يشترط أهلها الصحة، ولكن "صحيح ابن حب ،
  .تصحيحهم دون تصحيح اإلمامني البخاري ومسلم

)١/٥١(  

  

  :فهذا الباب اشتمل على فوائد عظيمة
 ألن كل بيان تفسري التوحيد، وأنه عبادة اهللا وحده ال شريك له، هذا هو التوحيد،: الفائدة األوىل

} )٥٦(وما خلَقْت الْجِن واِألنس إِالَّ ليعبدون{: " اآليات اليت يف الباب تأمر بالعبادة وتنهى عن الشرك
" ،}وا الطَّاغُوتنِبتاجوا اَهللا ودباع والً أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو{، } ودبعأَالَّ ت كبى رقَضا إِالَّ و

اهئاً{، } إِييش رِكُوا بِهشال توا اَهللا ودباعوحيد بأنه العبادة} وفهذه اآليات تفسر الت ،.  
أن الرسل بعثوا بالدعوة إىل توحيد العبادة، ال بالدعوة إىل توحيد الربوبية، فليس هناك : الفائدة الثانية

.  أن اهللا هو اخلالق الرازق، ملاذا؟، ألن هذا موجود يف الناسآية واحدة قالت أقروا بالربوبية، أو أَقروا
فهم مقرون بأن اهللا هو اخلالق، الرازق، احمليي، املميت، املدبر، فتوحيد الربوبية موجود يف غالب البشر، 

 غَيرِ شيٍء أَم خلقُوا من{: ألن الفطَر تقتضيه، ألن العاقل من الناس يعلم أن هذا اخللق البد له من خالق
أَفَمن يخلُق كَمن ال يخلُق {، } )٣٦(أَم خلَقُوا السماوات واَألرض بلْ ال يوقنونَ) ٣٥(أَم هم الْخالقُونَ

، فاآليات ما جاء تطالب الناس باإلقرار بتوحيد الربوبية، ألن هذا موجود، } )١٧(أَفَال تذَكَّرونَ
 يكفي يف الدخول يف اإلسالم، وإمنا جاءت كلها على نسق واحد تأمر بالعبادة، وإمنا تذكر واإلقرار به ال

  .توحيد الربوبية لالستدالل به على توحيد األلوهية
أن احلكمة : هذه اآلية فيها" } )٥٦(وما خلَقْت الْجِن واِألنس إِالَّ ليعبدون{: " يف قوله: الفائدة الثالثة

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن {: " لق اجلن واإلنس هي عبادة اهللا سبحانه وتعاىل، اآلية الثانيةمن خ
وا الطَّاغُوتنِبتاجوا اَهللا ودبأن الرسل كلهم من أوهلم إىل آخرهم جاءوا باألمر بعبادة اهللا، : فيها" } اع

، فدلّ على أن } ثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدوا اَهللا واجتنِبوا الطَّاغُوتولَقَد بع{: وترك عبادة ما سواه
  .التوحيد هو الذي بعثت به الرسل، كما أنه هو الذي خلق اخللق من أجله

  أن العبادة ال تنفع مع الشرك، فمن أشرك باهللا شيئاً فإنه مل: الفائدة الرابعة

)١/٥٢(  

  



حق اهللا سبحانه وتعاىل، فالذي ال يعبد اهللا مطلقاً كاملالحدة، وكذلك الذي يعبد اهللا مع الشرك، يؤذِّ 
كلهم سواء، امللحد واملشرك، إمنا الذي يعبد اهللا حقاً هو الذي يعبده وال يشرك به شيئاً، هذا هو الذي 

  .يعبد اهللا حق عبادته وهو الذي تنفعه عبادته

)١/٥٣(  

  

  .باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب * :]الباب الثاين[
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، مث ساق يف هذا الباب آية من كتاب "باب فضل التوحيد وما يكفِّر من الذنوب: "قال الشيخ رمحه اهللا
 يكفِّره من الذنوب، اهللا، وأحاديث عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تبين فضل التوحيد، وتبين ما

واملناسبة بني هذا الباب والذي قبله، مناسبة ظاهرة، فإنه رمحه اهللا ملا بين يف الباب الذي قبله حقيقة 
التوحيد، ومعىن التوحيد املطلوب، ووضح ذلك باآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، ناسب أن يذكِّر 

عرفت مزاياه فإن النفس تتعلق به وحترص عليه، وهذا فضله لريغب فيه، وحيث عليه، ألن الشيء إذا 
التصنيف بني البابني يف غاية احلكمة، مما يدل على دقة فهمه رمحه اهللا، ألنه لو ذكر فضل التوحيد قبل 

أن يبين معىن التوحيد مل يكن ذلك مناسباً، فالبد أن تبين حقيقة الشيء ومعناه، مث بعد ذلك تبني فضله، 
كر الفضائل لشيء غري معروف، فهذا ال يجدي شيئاً، ومن هنا ندرك خطأ كثري من الدعاة أما أن تذ

اليوم، أو من املؤلفني املعاصرين، الذي يزعمون أم يكتبون عن اإلسالم، وعن الدعوة، وميدحون 
 يبينوا ما هو اإلسالم مدحاً كثرياً، يف حماضرام، ويف كتبهم، وهذا حق، لكن ما هو اإلسالم أوالً، مل

 من أوله إىل آخره، وهو - أو الشريط-اإلسالم، تقرأ الكتاب من أوله إىل آخره، أو تستمع إىل احملاضرة
مدح لإلسالم وثناء عليه، وبيان ملزاياه، لكن ما هو اإلسالم، ألن كل واحدة من الفرق الضالة 

 الثناء على مذهبهم، فال يكفي أننا مندح واملنحرفة تفسر اإلسالم مبذهبها، ويرتِّلون هذا املدح، وهذا
اإلسالم ونثين عليه فقط، البد أن تبين ما هو اإلسالم، ما هي حقيقة اإلسالم الذي ينجي من الكفر، 
ويدخل يف التوحيد، وينجي من النار ويدخل يف اجلنة، وما هي نواقض اإلسالم اليت تفسد اإلسالم، 

ما هي منقِّصاته، البد من هذا، أما جمرد املدح، وذكر الفضائل بدون وتخرج منه، وما هي مكمالته، و
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهن حقيقة الشيء، فهذا خطأ عظيم، واإلسالم هو ما جاء به رسول اهللا صإنك تبي

ء، وكان عليه صحابته الكرام، وكان عليه القرون املفضلة، أما ما خالف ذلك فليس من اإلسالم يف شي
  وإن كان صاحبه يدعي أنه هو اإلسالم، ومن هنا جتدون الشيخ بين يف الباب األول حقيقة التوحيد

)١/٥٤(  

  



  .اآلية} الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ{: وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، أو ما هو عليه هو التوحيد، وهذا أمر مهم جدا، ألم لئال يدعي كل واحد أن مذهبه هو التوحيد
يقولون أدعوا إىل اإلسالم وبينوا مزايا اإلسالم فقط، وال تبينوا للناس حقيقة اإلسالم، ألن هذا يفرق 

  .عنكم الناس
لْمٍ أُولَئك لَهم اَألمن وهم الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُ {- تعاىل-وقول اهللا: "قال رمحه اهللا تعاىل

 لقومه، ألن - عليه الصالة والسالم-، هذه اآلية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم اخلليل"} مهتدونَ
قومه كانوا يعبدون الكواكب، وهم الصابئة، يف أرض العراق، فاهللا سبحانه وتعاىل بعث نبيه ورسوله 

 للدعوة إىل التوحيد، وإنكار هذا الشرك، ومل يكن هناك مسلم -سالم عليه الصالة وال-إبراهيم اخلليل
، وذكر اهللا ذلك يف القرآن يف - والعياذ باهللا-، كلهم على الوثنية- عليه الصالة والسالم-وقت بعثته

ى اإلنسان أول بدأ بأبيه، ألنه جيب عل} وإِذْ قَالَ إِبراهيم َألبِيه آزر{: يف سورة األنعام: عدة مواضع منها
وإِذْ {ما يبدأ بنفسه، مث بأقرب الناس إليه، وأهل بيته، وجريانه، مث ينتشر يف الدعوة إىل اهللا شيئاً فشيئاً، 

 -، ويف اآلية األخرى يقول} قَالَ إِبراهيم َألبِيه آزر أَتتخذُ أَصناماً آلهةً إِني أَراك وقَومك في ضاللٍ مبِنيٍ
إِذْ قَالَ َألبِيه وقَومه ما هذه ) ٥١(ولَقَد آتينا إِبراهيم رشده من قَبلُ وكُنا بِه عالمني{: -جلّ وعال

  .إىل آخر اآليات} )٥٢(التماثيلُ الَّتي أَنتم لَها عاكفُونَ
أطلعه اهللا سبحانه وتعاىل، على ذلك }  السماوات واَألرضِوكَذَلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت{: وقوله تعاىل

املوقنني } وليكُونَ من الْموقنِني{من أجل أن يؤهله حلمل الرسالة، والدعوة إىل اهللا عز وجل واملناظرة، 
باهللا سبحانه وتعاىل وتوحيده، ويزول عنه أي شك أو أي ارتياب، أو أي شبهة، يكون على وضح 

هذا من باب } رأى كَوكَباً قَالَ هذَا ربي{غَشى عليه الليل بظالمه، : يعين} فَلَما جن علَيه اللَّيلُ{قني، الي
 ألن إبراهيم يعرف ربه من قبل، - كما يقول الفالسفة أو علماء الكالم-املناظرة، وليس من باب النظر

، ولكنه قال ذلك ألجل املناظرة، هذا ريب } م رشده من قَبلُولَقَد آتينا إِبراهي{: كما قال تعاىل
ألنه لو كان رباً ما غاب وال اختفى، } قَالَ ال أُحب اآلفلني{غاب واختفى، : يعين} فَلَما أَفَلَ{بزعمكم، 

  قَالَ ال أُحب{ فهذا مما يبطل ربوبية هذا الكوكب، 

)١/٥٥(  

  

نيلاآلف {ا ما عرض له هذا العارض وهذا الزوال بعد الوجود، ألنه لو كان رب} ًازِغاب رأى الْقَما رفَلَم
غاب وانتقل، صار هذا القمر يتصرف فيه، ويدير، : يعين} فَلَما أَفَلَ{يتدرج شيئاً فشيئاً، } قَالَ هذَا ربي

قَالَ لَئن لَم يهدنِي ربي َألكُونن { ليس برب إذاً، مثل النجم الذي قبله، يسير من املطلع إىل املغرب، فهو



الِّنيمِ الضالْقَو نازِغَةً) ٧٧(مب سمأى الشا رتدرج إىل أكرب الكواكب هي الشمس، وإذا بطلت } فَلَم
 اآلن صرح }إِني برِيٌء مما تشرِكُونَ{عبادة الشمس بطلت عبادة بقية الكواكب من باب أوىل، 

بالتوحيد، وبني بطالن عبادة هذه الكواكب اليت يعبدوا، تقرر عقالً وشرعاً وفطرة أا ليست بآهلة، 
} إِني وجهت وجهِي للَّذي فَطَر السماوات واَألرض{وأعلن الرباءة، وهي اهلجر والترك واالبتعاد عنه، 

خلقهما وأبدعهما على غري مثال : طر السموات واألرض، يعينهذا هو الرب سبحانه وتعاىل الذي ف
سابق، فاخلالق هو الذي يستحق العبادة، أما الكواكب فهي خملوقة، واملخلوق ال يستحق العبادة، مدبرة 

املقبل على اهللا، املعرض عما سواه، : احلنيف معناه} حنِيفاً{ليس هلا يف نفسها تدبري فكيف بغريها؟، 
هذه براءة أيضاً، ملا تربأ من األصنام } وما أَنا من الْمشرِكني{لتفت إىل غريه سبحانه وتعاىل، ال أ: يعين

ناظروه على ترك هذه الدعوة، وأن يسلك مسلك الناس، وميشي مع } وحاجه قَومه{تربأ من أصحاا، 
، فإن أباه وقف منه موقف املُعادي الناس، حىت أبوه وقف يف وجهه، كما ذكر اهللا ذلك يف سورة مرمي

، أفحمهم باحلجة } )٤٦(قَالَ أَراغب أَنت عن آلهتي يا إِبراهيم لَئن لَم تنته َألرجمنك واهجرنِي ملياً{
}شا تم افال أَخو انده قَدي اِهللا وي فوناجحقَالَ أَت همقَو هاجحرِكُونَو { ،م توعدوه بأصنامهمأل} َّإِال

وكَيف أَخاف ما أَشركْتم وال تخافُونَ ) ٨٠(أَنْ يشاَء ربي شيئاً وسع ربي كُلَّ شيٍء علْماً أَفَال تتذَكَّرونَ
 كيف ددونين بآهلتكم وأنتم ال ختافون اهللا الذي خلق }أَنكُم أَشركْتم بِاِهللا ما لَم ينزلْ بِه علَيكُم سلْطَاناً

وال أَخاف ما {السموات واألرض وجعلتم معه شريكاً؟، إن كان هناك ديد أو وعيد فهو عليكم أنتم، 
 فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق{ما مين أصنامكم وال وعيدكم، ألين متوكل على اهللا سبحانه وتعاىل } تشرِكُونَ

إذا كنتم ددون بالوعيد والتخويف، وأنا أخوفكم باهللا عز وجلّ، وأبين لكم أنكم إن مل تتوبوا } بِاَألمنِ
  فَأَي الْفَرِيقَينِ{ إليه فسيعذبكم، فـ 

)١/٥٦(  

  

  :، فَصل اهللا احلكم بينهم فقال} إِنْ كُنتم تعلَمونَ{أنا أو أنتم؟، } أَحق بِاَألمنِ
هذا هو احلكم اإلهلي، } )٨٢(ذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَالَّ{
الذين وحدوا اهللا، وأخلصوا له : ، وهذا عام يف قوم إبراهيم، وغريهم من اخللق، يعين} الَّذين آمنوا{

 ثالثة - كما بين أهل العلم-الشرك، ألن الظلم: املراد بالظلم هنا} ميانهم بِظُلْمٍولَم يلْبِسوا إِ{العبادة، 
  :أنواع

ملاذا سمي الشرك } إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم{: - تعاىل-ظلم الشرك، قال: -وهو أعظمها: النوع األول
وضع العبادة يف غري : وضع الشيء يف غري موضعه، والشرك معناه: ظلماً؟ ألن الظلم يف األصل

 وم ملا وضعوا العبادة يف غري موضعها، أعطوها لغري مستحقها، وسوموضعها، وهذا أعظم الظلم، أل



  املخلوق باخلالق، سوو الضعيف بالقوي الذي ال يعجزه شيء، وهل بعد هذا ظلم؟
 عرض نفسه للعقوبة، وكان ظلم العبد نفسه باملعاصي، فالعاصي إمنا ظلم نفسه، ألنه: والنوع الثاين

قُلْ إِنَّ {الواجب عليه أن ينقذ نفسه، وأن يضعها يف موضعها الالئق ا، وهو الطاعة، والكرامة 
بِنيانُ الْمرسالْخ وه كأَال ذَل ةاميالْق موي يهِملأَهو مهفُسوا أَنِسرخ ينالَّذ رِيناسالْخ {.  

بأخذ أمواهلم، أو غيبتهم، أو منيمتهم، أو سرقة أمواهلم، أو التعدي : لم العبد للناسظ: النوع الثالث
عليهم يف أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف واهلمز واللمز وغري ذلك من التنقُّص، أو يف دمائهم بقتل 

  .األبرياء بغري حق، أو بالضرب واجلرح واإلهانة بغري حق، فهذا تعد على الناس
ظلم الشرك؛ وهذا أعظم أنواعه، وظلم العبد نفسه، وظلم العبد لغريه من :  أنواع الظلمهذه هي
  .املخلوقني

إِنَّ اَهللا ال يغفر أَنْ يشرك بِه {ظلم الشرك، فهذا ال يغفره اهللا أبداً إالَّ بالتوبة : أما النوع األول وهو
  .} ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء

ظلم العبد للناس، فهذا ال يترك اهللا منه شيئاً، البد من القصاص، إالَّ أن يسمح :  النوع الثالث وهووأما
  لتؤدن احلقوق إىل أهلها: "املظلومون، جاء يف احلديث
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 الشاة اجلَلحاء هي اليت ليس هلا قرون، والشاة" يوم القيامة، حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القَرناء
: - تعاىل-القَرناء اليت هلا قرون، إذا نطحتها بقروا البد من القصاص يوم القيامة حىت بني البهائم، قال

}ترشح وشحإِذَا الْوبعضها من بعض، مث يقول اهللا هلا} و صقْتكوين : "حتشر البهائم يوم القيامة، وي
وما من دابة في اَألرضِ وال طَائرٍ يطري بِجناحيه } {نت تراباًيا لَيتنِي كُ{: ، فعند ذلك يقول الكافر"تراباً

  .} إِالَّ أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيٍء ثُم إِلَى ربهِم يحشرونَ
ومني للظلمة، وال يترك من حقوقهم وكذلك بنو آدم، يقام القصاص بينهم يوم القيامة، فيقْتص من املظل

شيء إالَّ إذا مسحوا ا، أما النوع الثاين وهو ظلم العبد لنفسه مبا دون الشرك فهذا حتت مشيئة اهللا، إن 
  :شاء اهللا غفره، وإن شاء عذب به، كما يقول أهل العلم

. شيئاً، وهو مظامل العبادوديوان ال يترك اهللا منه . ديوان ال يغفره اهللا، وهو الشرك: الدواوين ثالثة
  .وديوان حتت املشيئة إن شاء اهللا غفر لصاحبه، وإن شاء عذبه، وهو الذنوب واملعاصي اليت دون الشرك

بشرك، هذا هو الذي فسرها به رسول اهللا صلَّى اللَّه : يعين} ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ{: فهذا معىن قوله
 ،لَّمسو هلَيا ملا نزلت هذه اآلية شقت على الصحابة، قالواعنا مل يظلم نفسه؟، قال : فإيا رسول اهللا أي

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهون، إنه الشرك، أمل تسمعوا إىل قول العبد الصاحل : "رسول اهللا صنعإنه ليس بالذي ت



  .} لْم عظيميا بني ال تشرِك بِاِهللا إِنَّ الشرك لَظُ{: 
أم ال يعذبون أبداً، أو املراد مطلق : األمن املطلق يعين: هل املراد يف} أُولَئك لَهم اَألمن{: وقوله تعاىل

األمن أي أم وإن عذبوا فالبد أن يدخلوا اجلنة؟، اآلية حمتملة، وعلى كال التفسريين فاآلية تدلُّ على 
ب إما مطلقاً وإما يؤمن من العذاب املؤبد، فاآلية فيها فضل التوحيد، فضل التوحيد، وأنه أمن من العذا

وأنه مينح اهللا ألصحابه األمن على حسب درجام يف التوحيد والسالمة من الذنوب واملعاصي، ودلّت 
 والعياذ باهللا، فهذا فيه -اآلية مبفهومها على أن من أشرك باهللا وخلط توحيده بشرك أنه ليس له أمن

  خطر الشرك، وأن من عبد اهللا، ولكنه يدعو
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مع اهللا غريه، ويستغيث باملوتى، ويذبح للقبور، ويطوف باألضرحة مستعيناً ا، فهذا خلط إميانه بشرك، 
وليس له أمن أبداً حىت يتوب إىل اهللا عز وجلّ، ويخلص التوحيد، فليس املقصود أن اإلنسان يعبد اهللا 

 أن يتجنب الشرك، وإالَّ فاملشركون هلم عبادات، كانوا حيجون، وكانوا -يضاً أ-فقط، بل البد
يتصدقون، وكانوا يطعمون األضياف، وكانوا يكرمون اجلريان، وهلم أعمال لكنها ليست مبنية على 

وا من عملٍ وقَدمنا إِلَى ما عملُ{: التوحيد، فهي هباء منثور، ال تنفعهم شيئاً يوم القيامة، قال تعاىل
مثَلُ الَّذين كَفَروا بِربهِم } {والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة{، } )٢٣(فَجعلْناه هباًء منثُوراً

فاصمٍ عوي يف يحالر بِه تدتاش ادمكَر مالُهموحيد، ما } أَعت األعمال إالَّ التدام هناك شرك ال يثب
فاألعمال ال قيمة هلا، مهما أتعب اإلنسان نفسه فيها، وهذا يدلُّنا على فضل التوحيد، ومكانة التوحيد، 
وأنه مؤمن من عذاب اهللا عز وجلّ خبالف املشرك فإنه ال أمن له من عذاب اهللا، واألمن يكون يف الدنيا، 

قيمته، وخطر اخلوف، هذا يف الدنيا فكيف باألمن يف كاألمن من األعداء، واألمن من احلروب، تعرفون 
اآلخرة من النار؟، النار أشد من احلروب، وأشد من األعداء، وأشد من كل شيء، إذا كان األمن يف 

  .الدنيا هذه قيمته، وهذه منافعه، فكيف باألمن يف اآلخرة
هي حصول اهلداية للموحدين املخلصني هللا، هذه مزية ثانية من مزايا التوحيد، و} وهم مهتدونَ{: مث قال

أم يف الدنيا يكونون مهتدين يف أعماهلم، يعبدون اهللا على بصرية، ساملني من الشرك يف األعمال، 
وساملني من البدع واخلرافات، خبالف أهل الشرك، فإم غري مهتدين يف الدنيا، بل هم ضالون، ألم 

شرك، ويعبدون غري اهللا، فهم ضالون ال مهتدون، إذاً املوحد يعطيه اهللا يعبدون اهللا، وخيلطون العبادة بال
  :مزيتني

  .اهلداية من الضالل: املزية الثانية. األمن من العذاب: املزية األوىل
ي حبيث أنه يعبد اهللا على بصرية وعلى نور وبرهان، متبعاً للسنة متبعاً للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ميش



على اجلادة الصحيحة، خبالف املشرك فإنه ميشي على غري هدى، وعلى غري دين، وعلى غري برهان، 
  يتعب نفسه يف هذه الدنيا، وهو يتقدم إىل النار، وميشي

)١/٥٩(  

  

 من شهد أن ال إله إالَّ: "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال
اهللا وحده ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي 

  .أخرجاه" وروح منه، واجلنة حق، والنار حق، أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ا يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَال يضلُّ وال فَإِم{:  يف اآلية األخرى- تعاىل-إىل النار، كما قال
ال يضل يف الدنيا عن احلق، وال يشقى يف اآلخرة، وهذا ضمان من اهللا سبحانه وتعاىل ملن اتبع } يشقَى

  .القرآن أنه ال يضل يف الدنيا، وال يشقى يف اآلخرة
نطق بالشهادة عارفاً ملعناها، عامالً مبقتضاها، موقناً ا، ألنه :  ، يعين"من شهد أن ال إله إالَّ اهللا: " قوله

ال يكفي التلفظ، بالشهادة من غري معرفة ملعناها، كذلك النطق بالشهادة مع معرفة مبعناها، لكن ال يعمل 
،  ال يكفي، بل البد من النطق والعلم والعمل مبقتضى هذه الكلمة العظيمة-أيضاً-مبقتضاها، هذا 

فليست هي جمرد لفظ يردد على اللسان من غري فهم ملعناها، وال يكفي العلم مبعناها، بل البد من العمل 
فإذا مل ينطق " أشهد أن ال إله إالَّ اهللا"مبقتضاها، بأن يفرد اهللا بالعبادة، ويترك عبادة ما سواه، هذا معىن 

و كان يعبد اهللا يف أعماله، لكنه أىب أن ينطق ا فإنه ال حيكم بإسالمه، ولو كان يعرفها بقلبه، ول
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعترب مسلماً، حىت ينطق بالشهادة، لقوله صأُمرت أن أقاتل : " بالشهادة، فهذا ال ي

 -أيضاً-وكذلك من نطق ا بلسانه ولكنه ال يعتقدها يف قلبه، هذا " ال إله إالَّ اهللا: الناس حىت يقولوا
ال إله إالَّ اهللا، وهم يف الدرك األسفل من النار، ملاذا؟ :  مبسلم، بل هو منافق، فاملنافقون يقولونليس

ألم ال يعتقدون معناها، وعباد القبور اليوم يقولون ال إله إالَّ اهللا بألسنتهم، لكنهم ال يعملون مبقتضاها، 
 فهم أقروا ا لفظاً، وخالفوها معىن، بل يعبدون القبور واألضرحة، ويدعون األولياء والصاحلني،

فاملشركون جحدوا لفظها ومعناها، والقبوريون أقروا بلفظها وجحدوا معناها، هم سواء ال فرق بينهم 
 هم سواء، بل هم شر من -أيضاً-أبداً، كذلك املنافقون تلفّظوا ا، لكنهم ال يؤمنون ا يف قلوم 

   الْمنافقني في الدرك اَألسفَلِ من النارِ ولَنإِنَّ{: - تعاىل-الكفّار، قال
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ال إله إالَّ اهللا، ويصلّون، ويصومون، لكن ملا كانوا منكرين : وهم ينطقون، ويقولون} تجِد لَهم نصرياً
 يف - والعياذ باهللا-وابقلوم، غري معترفني ا يف قلوم، وإمنا قالوها ألجل املصاحل الدنيوية فقط، صار

  .الدرك األسفل، من النار
  .فاحلاصل أا كلمة عظيمة، لكن البد أن يتوفّر

  .النطق ا: أوالً
  .العلم مبعناها: وثانياً
  .العمل مبقتضاها: وثالثاً
 كل ما إبطال عبادة: نفي العبادة عما سوى اهللا، وإثباا هللا سبحانه وتعاىل، يعين} ال إله إالَّ اهللا{: ومعىن

هذا إبطال جلميع املعبودات من دون اهللا عز وجلّ، : } الَ إله{: سوى اهللا، وإثبات العبادة هللا، فقوله
ال معبود : هذا إثبات للعبادة هللا سبحانه وتعاىل، فعلى هذا معىن ال إله إالَّ اهللا: } إالَّ اَهللا{وإنكار هلا 

هذا : ال معبود إالَّ اهللا، نقول: معناها: ، أما لو قلت إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل- أو ال معبود حقاً-حبق
ضالل عظيم، ألنك أدخلت كل املعبودات وجعلتها هي اهللا، جعلت األصنام واألضرحة والكواكب 

فالبد أن تأيت بكلمة . وكل ما عبد من دون اهللا هو اهللا، وهذا غلط، وهو مذهب أهل وحدة الوجود
عبود حبق، ومعبود بالباطل، املعبود حبق هو اهللا، واملعبود بالباطل هو م: حق، ألن املعبودات على قسمني

ذَلك بِأَنَّ اَهللا هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه هو {: - تعاىل-ما سوى اهللا من كل املعبودات، قال
الْكَبِري يلالْع وأَنَّ اَهللا هلُ واطإالَّ اهللاال إله: ، هذا معىن} الْب .  

تأكيد : تأكيد لإلثبات، ال شريك له: كلمتان جيء ما للتأكيد، وحده" وحده ال شريك له: "وقوله
  .للنفي، فهما كلمتان مؤكِّدتان لال إله إالَّ اهللا، ملا فيها من النفي واإلثبات

فَاعلَم أَنه ال {: ىلوهذه الكلمة كلمة عظيمة، جاءت يف القرآن بلفظها وجاءت مبعناها، كما يف قوله تعا
ويقُولُونَ أَإِنا لَتارِكُوا آلهتنا لشاعرٍ ) ٣٥(إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم ال إِلَه إِالَّ اُهللا يستكْبِرونَ} {إِلَه إِالَّ اُهللا
وننجَأل{: وجاءت مبعناها مثل قوله تعاىل} )٣٦(م يماهرإِذْ قَالَ إِبونَ ودبعا تماٌء مرنِي بإِن همقَوو بِيه

  :فقوله} إِالَّ الَّذي فَطَرنِي) ٢٦(
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إالَّ اهللا، فهي كلمة : هذا هو معىن اإلثبات} إِالَّ الَّذي فَطَرنِي{ال إله، : هذا هو معىن النفي} إِننِي براٌء{
  .عظيمة
 هذا يدل على أنه ال يكفيه شهادة أن ال إله إالَّ اهللا، بل البد معها من "وأن حممداً عبده ورسوله: "وقوله

شهادة أن حممداً رسول اهللا، فلو شهد أن ال إله إالَّ اهللا، وأىب أن يشهد أن حممداً رسول اهللا؛ مل يدخل يف 



 إالَّ اهللا اإلسالم، ألن هذه قرينة هذه، وكما يف األذان، ويف اإلقامة، ويف اخلطب، وإذا جاءت ال إله
  .وحدها، تدخل فيها شهادة أن حممداً رسول اهللا ضمناً

هذا نفي لإلفراط والتفريط، عبده هذا نفي لإلفراط والغلو يف حق " وأن حممداً عبده ورسوله: "وقوله
ى اللَّه علَيه الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جبعل شيء له من الربوبية، كما يعتقد املخرفون، فالرسول صلَّ
وإِنْ {: وسلَّم عبد ليس له من الربوبية شيء، وقد مساه اهللا عبداً يف أشرف املقامات، يف مقام الوحي

د سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِ{: ويف مقام اإلسراء} كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا
تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى } {الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب{: ويف مقام اإلنزال} الْحرامِ

فهو عبد } ى عبدناوإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَ{: ويف مقام التحدي} )١(عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيراً
، ورسول ال يكذّب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بل يطاع ويتبع، فليس له - عليه الصالة والسالم-ال يعبد

من العبادة شيء، فالذين يطلبون منه املدد، ويطلبون منه النصر على األعداء، ويطلبون منه قضاء 
، ما أقروا أنه عبد - والعياذ باهللا-من العبودية إىل األلوهيةاحلاجات، وتفريج الكُربات، هؤالء رفعوه 

ال تطْروين كما : "اهللا، بل جعلوه شريكاً هللا يف ربوبيته وإهليته، والرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول
لَيس {: ه وتعاىل له، يقول اهللا سبحان" أَطْرت النصارى ابن مرمي، إمنا أنا عبد، فقولوا عبد اهللا ورسوله
قُلْ ال أَملك {: ، ويقول سبحانه} )١٢٨(لَك من الْأَمرِ شيٌء أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالمونَ

 تكْثَرتالَس بيالْغ لَمأَع تكُن لَواَء اُهللا وا شاً إِالَّ مرال ضفْعاً وفِْسي ننوُء إِنْ لالس نِيسا ممرِ ويالْخ نم
) ٢١(قُلْ إِني ال أَملك لَكُم ضراً وال رشداً{: ، ويقول سبحانه} )١٨٨(أَنا إِالَّ نذير وبشري لقَومٍ يؤمنونَ

حلْتم ونِهد نم أَجِد لَنو داِهللا أَح ننِي مجِريي ي لَن٢٢(داً قُلْ إِن (هاالترِساِهللا و نالغاً مإِالَّ ب {.  

)١/٦٢(  

  

هذا رد على أهل التفريط، الذين ال يقدرون الرسول حق قدره، إما جيحدون رسالته " ورسوله: "وقوله
، وإما أم يقرن برسالته، لكنهم ال يتبعونه اإلتباع املطلوب، فهؤالء مل يشهدوا -عليه الصالة والسالم-
 رسول اهللا، وشهادم إما باطلة وإما ناقصة، باطلة إن كانوا ال يتبعونه أبداً، وناقصة إن كانوا يتبعونه أنه

  .يف بعض األشياء وخيالفونه يف بعض األشياء رغبة لنفوسهم وشهوام
م، وهو هذا رد على أهل التفريط والتساهل يف حق الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ" ورسوله : "فقوله

، وأشرف اخللق، وأفضل الرسل، فال يتساهل يف حقه صلَّى اللَّه - عليه الصالة والسالم-أعظم اخللق
  .علَيه وسلَّم لكن ليس معىن هذا أننا نغلوا فيه، وجنعل له شيئاً من الربوبية، فال إفراط وال تفريط

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعيسى " د اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي، وروح منهوأن عيسى عب: "وقوله ص
 هو عيسى بن مرمي، خلقه اهللا من أم بال والد، وذلك ليظهر للعباد قدرته -عليه الصالة والسالم-



أا من بيت طيب، : سبحانه على كل شيء، وقصة مرمي عليها السالم ذكرها اهللا يف القرآن، من نشأا
، ألن - عليه الصالة والسالم-ها تويف وهي صغرية، وكَفَلَها زكريا نيب اهللاوبيت عبادة، وأن والد

) ٣٣(إِنَّ اَهللا اصطَفَى آدم ونوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمرانَ علَى الْعالَمني{خالتها كانت زوجة زكريا 
 يملع يعماُهللا سضٍ وعب نا مهضعةً بيانَإِذْ) ٣٤(ذُررمع أَترام {أم مرمي، : يعين}  قَالَت تذَري نإِن بر

يملالْع يعمالس تأَن كي إِننلْ مقَبراً فَترحطْنِي مي با فم لَها أن يكون خادماً لبيت } لَكمنذرت ح
كانت ترجو أن يكون ذكراً، ألن } افَلَما وضعته{املقدس، الذي هو أحد املساجد الثالثة يف األرض، 
فَلَما وضعتها قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَى واُهللا {الذكر هو الذي يستطيع القيام ذه املهمة العظيمة، 

تعضا وبِم لَما وضعتها، وقرئت} أَعوجلّ أ ا قالت هذا من باب الدعاء، ال من باب إخبار اهللا عزأل 
، هذا لبيان أن اهللا سبحانه وتعاىل عامل بكل شيء، وأنه ال يخفى عليه } واهللا أعلم مبا وضعت{ : اآلية

أن : مبعىن} ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى{هذه املولودة، وليست امرأة عمران تخرب را عز وجلّ، وإمنا تدعوه 
ر يستطيع ما ال تستطيعه األنثى، ملا جعل اهللا يف خلقة الذكر أفضل من األنثى يف القيام باملهمات، فالذك

  الذكر من االمتياز عن خلقة األنثى، وهذا من حيث اجلنس،

)١/٦٣(  

  

ال من حيث األفراد، قد يكون يف أفراد اإلناث من هو خري من كثري من الذكور، أما من حيث اجلنس 
ا ال تستطيعه اإلناث، وألن عقوهلم أوىف من فالذكور أفضل من اإلناث، ألم يستطيعون من األعمال م

} فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ* وإِني أُعيذُها بِك وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ{عقول اإلناث، بال شك، 
ويف } وكَفَّلَها زكَرِيا{بادة والطاعة ، نشأت يف الع} بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتاً حسناً{: تقبل مرمي: يعين
ألن بين إسرائيل اختصموا يف مرمي أيهم يكفلها، ألا بنت عاملهم وحبرِهم وشيخهم، } كَفَلَها{: قراءة

هِم إِذْ ذَلك من أَنباِء الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَدي{: فهم تنافسوا أيهم يكفل مرمي، كما قال تعاىل
ميركْفُلُ مي مهأَي مهلْقُونَ أَقْالمونَ{عملوا القُرعة أيهم يكفل مرمي } يمصتخإِذْ ي هِميلَد تا كُنميعين} و :

أنك يا حممد مل تشهد هذه القرون املاضية وما حصل فيها، ولكن هذا من آيات اهللا، ومن معجزات هذا 
ع لَّى اللَّهأن اهللا أخربه مبا جرى كأنه حاضر، وحىت إن بين إسرائيل انبهروا ألنه الرسول ص لَّمسو هلَي

جاءهم مبعلومات هم ال يعرفوا من أمورهم، وهي مذكورة يف كتبهم وتوارخيهم، ويعرفها علماؤهم 
لَّى اللَّهوأحبارهم، فيكون هذا الرسول حيدث مبا جرى من قرون طويلة، وهذا من معجزاته ص هلَيع 

: وسلَّم ألنه ليس من عنده، فهو أُمي ال يقرأ وال يكتب، وإمنا هو من عند اهللا عز وجلّ، كما قال تعاىل
وهذا من العجائب، أنه آخر ما } إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يقُص علَى بنِي إِسرائيلَ أَكْثَر الَّذي هم فيه يختلفُونَ{

هذا يقص أخبار املاضني كما وقعت، وهذا من أعظم معجزات هذا الرسول صلَّى نزل من الكتب ومع 



 حتته، فكَفَلَها زكريا - أخت أمها-اللَّه علَيه وسلَّم، فوقعت القُرعة لزكريا عليه السالم، وكانت خالتها
}ابرحا الْمكَرِيا زهلَيلَ عخا داملكان الذي : يه، ألن احملراب معناهاملكان الذي تصلي ف: يعين} كُلَّم

وجد عندها رِزقاً قَالَ يا مريم أَنى {يصلى فيه، فليس احملراب خاصاً بالزاوية اليت تكون يف املسجد اآلن 
هذا من كرامات األولياء، كان جيد عندها يف الشتاء فاكهة الصيف، } لَك هذَا قَالَت هو من عند اِهللا

د عندها يف الصيف فاكهة الشتاء، كان هذا حيضره ربه هلا إكراماً هلا، وهي تصلي يف هذا املكان، وجي
وال يتصل ا أحد من اخللق، مث مع هذا جيد عندها نيب اهللا هذا الرزق، مث ذكر قصة زكريا ودعائه لربه، 

   مريم إِنَّ اَهللا اصطَفَاكوإِذْ قَالَت الْمالئكَةُ يا{مث ذكر بقية قصة مرمي ومحلهما بعيسى 

)١/٦٤(  

  

نيالَماِء الْعلَى نِسع طَفَاكاصو كرطَه٤٢(و ( نيعاكالر عي مكَعاري ودجاسو كبري لتاقْن ميرا مي)٤٣ (
كإِلَي يهوحبِ نياِء الْغبأَن نم كأيها الرسول وأنت آخر : علمتكيف : ، هذه هي املعجزة، يعين} ذَل

وما كُنت لَديهِم إِذْ { أنت أُمي ال تقرأ وال تكتب، هذا من أعظم املعجزات لك - أيضاً-الرسل، و
يعين ما الذي أدراك؟، لوال اهللا } يلْقُونَ أَقْالمهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَ

، - أيضاً-من األخبار املاضية، ويطلق الغيب على املستقبل: نه، وهذا من أنباء الغيب، يعينسبحا
إِذْ قَالَت الْمالئكَةُ {: والغيب ال يعلمه إالَّ اهللا، املاضي واملستقبل أو من علّمه اهللا من رسله، وقوله تعاىل

ماس هنم ةمبِكَل كرشبإِنَّ اَهللا ي ميرا مي نمو ةراآلخا ويني الدجِيهاً فو ميرم نى ابيسع ِسيحالْم ه
بِنيقَر٤٥(الْم (نيحالالص نمالً وكَهو دهي الْمف اسالن كَلِّميو)ارة هلا، لكنها انبهرت } )٤٦شهذه ب

ى يكُونُ لي ولَد ولَم يمسسنِي بشر قَالَ قَالَت رب أَن{: كيف حيصل هلا ولد وهي مل تكن تزوجت
ويعلِّمه الْكتاب والْحكْمةَ ) ٤٧(كَذَلك اُهللا يخلُق ما يشاُء إِذَا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ

لَ أَني قَد جِئْتكُم بِآية من ربكُم أَني أَخلُق لَكُم من ورسوالً إِلَى بنِي إِسرائي) ٤٨(والتوراةَ واِألنجِيلَ 
  .إىل آخر اآليات} الطِّنيِ

هذا ما ذكره اهللا من قصة نشأة مرمي، ونشأة ابنها عيسى عليه السالم، وهذا البيت الطاهر العظيم، 
 بيان نشأة عيسى عليه السالم عند وهلذا ملا قرأ جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه هذه اآليات اليت يف

النجاشي حبضرة البطارقة وكبار النصارى؛ اعترف النجاشي بأن هذا وحي من اهللا سبحانه وتعاىل، 
، فأسلم النجاشي رمحه اهللا، ملا مسع ما "هذا هو والذي أنزل على موسى خيرج من مشكاة واحدة: "وقال

دته، ألنه ال ميكن أن يكون من عند حممد صلَّى اللَّه ذكره اهللا من نبأ عيسى عليه السالم، وتفاصيل وال
لَّمسو هلَيع.  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعلى النصارى" وأن عيسى عبد اهللا ورسوله: "فقوله ص على اليهود ورد هذا فيه رد .



إنه ولد :  وقالوا- باهللا والعياذ-أما اليهود فألم جحدوا رسالة عيسى عليه السالم، ورموه بالبهت
  .بغي، قبحهم اهللا وأخزاهم، وحاولوا قتله، وسلّمه اهللا منهم ورفعه إليه، وألقى عليهم اخلزي

وفيه رد على النصارى الذين مل يقروا بأن عيسى عبد اهللا، وإمنا ادعوا أنه ابن اهللا، أو أنه ثالث ثالثة، أو 
   جلأنه هو اهللا، ثالث مقاالت هلم، ذكرها اهللا

)١/٦٥(  

  

لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اَهللا } {لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اَهللا هو الْمِسيح ابن مريم{: وعال يف القرآن
ثُ ثَالثَةبِأَفْ{: ويف قوله تعاىل} ثَال ملُهقَو كاِهللا ذَل ناب ِسيحى الْمارصالن قَالَتوهِماهوال يزالون } و

إن عيسى : يقولون هذا إىل اآلن يف إذاعتهم يرددون هذه األقوال الكفرية الشنيعة، وال يزالون يقولون
أن : هو ابن اهللا، وأنه خملِّص، ويرددون عقائد النصارى السابقة، املهم أم ال يزالون على هذه الفرية

ه اإلله املخلِّص، وأنه مكَّن من نفسه للقتل، وقتلوه وصلبوه عيسى ابن اهللا، تعاىل اهللا عما يقولون، وأن
من أجل أن خيلِّص العباد من اخلطيئة اليت ارتكبها آدم عليه السالم، كما يقولون، قبحهم اهللا، فيسمونه 
املخلِّص ويسمون هذا العمل الفداء، وأن عيسى فعل هذا من باب الفداء لبين آدم، ليخلِّصهم من إمث 

  .العقوبة
، ألن عيسى وجد من غري أب، بل } كُن{: ، الكلمة قوله تعاىل لعيسى" وكلمته ألقاها إىل مرمي: "وقوله

وليس هو الكلمة، وإمنا سمي بالكلمة ألنه خلق ا، خبالف بقية البشر فإم يخلقون } كُن{وجد بكلمة 
إِنَّ مثَلَ عيسى عند اِهللا {، } الَ لَه كُن فَيكُونُخلَقَه من ترابٍ ثُم قَ{: من أب وأم، وكما قال يف آدم

، فإذا كنتم تعجبون من كون عيسى ولد من أم بال } كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ
، بل فكيف ال تعجبون من خلق آدم من تراب بدون أم وال أب} كُن{أب، ووجد على أثر الكلمة 

  .، ليس يف هذا غرابة على قدرة اهللا سبحانه وتعاىل} كُن{بكلمة 
ليس املراد أن عيسى روح من اهللا، مبعىن أنه من ذات اهللا، وإمنا من روحه املخلوق، " وروح منه: "وقوله

البتداء الغاية، " منه"، فكلمة - عليه الصالة والسالم-ألن اهللا خلق األرواح مجيعاً، ومنها روح عيسى
يعين كلمة مبتدأة من اهللا، وروح مبتدأة من اهللا، كما تقول مثالً هذا الرزق من اهللا، معناه أن اهللا هو 

وسخر لَكُم ما في السماوات وما في {: الذي يسر هذا الشيء، وهو الذي هيأه وخلقه، قال تعاىل
هنيعاً ممضِ جمن اهللا سبحانه وتعاىل، فـ أنه حاصل ونازل وكائن: معناه} الْأَر "نالبتداء الغاية، وقد " م

نعم : تسأل وتقول كل أرواح بين آدم من اهللا على هذا التفسري، فما وجه اختصاص عيسى بذلك نقول
كل أرواح بين آدم من اهللا، لكن عيسى عليه السالم خص بذلك ألنه من غري أب، بل هو روح من 

  .دون أب



)١/٦٦(  

  

؛ - دار الكافرين-، والنار-وهي دار املتقني-ومن شهد أن اجلنة : يعين" جلنة حق، والنار حقوا: "وقوله
كل منهما حق، وأما داران موجودتان خملوقتان، وباقيتان ال تفنيان أبداً، اجلنة للمتقني، والنار 

  : ثالث- كما ذكر ابن القيم-للكافرين، فالدور
  .ل واالكتسابدار الدنيا، وهي دار العم: األوىل

دار الربزخ، وهي دار القبور، برزخ بني الدنيا واآلخرة، والربزخ معناه الفاصل، واحلياة يف : الدار الثانية
القبور، تسمى باحلياة الربزخية، وفيها عجائب، فيها نعيم أو عذاب، إما حفرة من حفر النار، أو روضة 

شاء اهللا جل وعال بعثَهم وحشرهم للحساب من رياض اجلنة، ويبقى األموات يف قبورهم إىل أن ي
  .واجلزاء، وهذه الدار، محطَّة انتظار

دار اجلزاء، اليت هي يوم القيامة، اجلنة أو النار، وهذه الدار ال تفىن وال تبيد أبداً، وإذا آمن : والثالثة
وب والسيئات، فإذا تيقّن أن اإلنسان اتني الدارين، فإن ذلك حيمله على العمل الصاحل والتوبة من الذن

هناك جنة، وأن هذه اجلنة ال يدخلها إالَّ باألعمال الصاحلة، فإنه يعمل، وإذا تيقن أن هناك ناراً، وأنه 
يدخلها باملعاصي والكفر والسيئات، فإنه حيذر من ذلك ويتوب إىل اهللا عز وجلّ، فاإلميان باليوم اآلخر 

ل الصاحل والتوبة من الذنوب والسيئات، أما الذي ال يؤمن باآلخرة، واجلنة والنار حيمل العبد على العم
فهذا يعمل ما تمليه عليه شهواته، وما ترغبه نفسه وال حياسب نفسه أبداً، ألنه ال يؤمن ببعث وال 

دنيا نموت وقَالُوا ما هي إِالَّ حياتنا ال{حبساب، تعاىل اهللا عما يقوله الظاملون والكافرون علواً كبرياً، 
رها إِالَّ الدكُنلها يما ويحن{ينكرون البعث، } و كُمظَاماً أَنعاباً ورت متكُنو متإِذَا م كُمأَن كُمدعأَي

وت ونحيا وما نحن إِنْ هي إِالَّ حياتنا الدنيا نم) ٣٦(هيهات هيهات لما توعدونَ) ٣٥(مخرجونَ
نيوثعبينكرون } )٣٧(بِم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّههكذا يقولون، ألن الكفار الذين بعث فيهم رسول اهللا ص ،

البعث والنشور، ومثلهم املالحدة والدهريون الذين ال يؤمنون برب وال ببعث وال حبساب، ومثلهم 
، فالرسل أو "ه األمور إمنا هي من باب التخييالت من أجل مصاحل الناسإن هذ: "الفالسفة الذين يقولون

  هذه األشياء من باب التخييالت من أجل مصاحل: األنبياء يقولون

)١/٦٧(  

  

الناس، وإالَّ ليس هناك جنة، وليس هناك نار، وليس هناك بعث، وإمنا خييلون هذه األشياء، من باب 
 يستقيمون، ويتركون األعمال الدنيئة، ويعملون األعمال الطيبة، الكذب للمصلحة، من أجل أن الناس
  .وإن مل يكن هناك حقيقة للجنة والنار



، وهم فئة من الفالسفة؛ ومن الطوائف الباطنية من ينكر اجلنة والنار، )املخيلة(وهؤالء يسمون 
من مشركية، :  أصنافهممها عبارة عن رموز فقط، وليس هناك حقائق، فالكَفَرة على اختالف: ويقولون

: ودهرية، وفالسفة، وباطنية، كلهم ال يؤمنون باليوم اآلخر، وهلذا توعد اهللا سبحانه وتعاىل هؤالء بقوله
لو كان ليس هناك بعث وال : يعين} )١١٥(أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا ال ترجعونَ{

هللا هلذه املخلوقات يف باب العبث، ألا ال تؤدي إىل غاية وال نتيجة، فالظامل يظلم حساب، صار خلق ا
 -يف هذه الدنيا، والقاتل يقتل، والعاصي يعصي، واملطيع يتعب نفسه بالطاعة والعبادة وال يلقى جزاء

سانه واملسيء احملسن بإح. تعاىل اهللا عما يقولون، أما إذا كان هناك بعث ونشور وجزاء على األعمال
بإساءته، كان خلق اخللق إذاً حلكمة وغاية، وليس عبثاً، فهناك من الظَلَمة من ميوت وهو ما جوزي يف 

هذه الدنيا، وهناك من الصاحلني من ميوت وهو فقري مريض، ملاذا؟ ألن اجلزاء يف اآلخرة، هؤالء ينتظرهم 
ية، وهذا اجلبار، ينتظرهم جزاؤهم يف اآلخرة، هذا الكافر، وهذا الظامل، وهذا الطاغ. جزاؤهم يف اآلخرة

وهذا املؤمن التقي الصاحل الذي مات باملرض والفقر هذا ينتظره جزاؤه يف اآلخرة يف اجلنة، ألن اهللا ما 
أَفَحِسبتم أَنما {: خلق اخللق وأجرى هذه األمور عبثاً، ال بد هلا من نتيجة، وال بد هلا من غاية تنتهي إليها

ال : يعين} )٣٦(أَيحسب اإلنسان أَنْ يترك سدى{، } )١١٥(قْناكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا ال ترجعونَخلَ
يؤمر، وال ينهى، وال يبعث، وال يجازى، يأكل ويشرب وميكر ويفسق وينتهي أمره إىل ال شيء؟، أو 

 ال شيء؟، فهذا وجه النص على اإلميان باجلنة والنار، يتقي ويطيع ويتعب نفسه بالعبادة وينتهي أمره إىل
ألن اإلميان ما حيدو على العمل الصاحل، والتوبة من العمل السيئ، وألن البعث واحلساب أنكره كثري 
: من الطوائف الكافرة، فالبد من اإلميان به، والتصديق به، واإلقرار به، وهو أحد أركان ا إلميان الستة

   ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر،اإلميان باهللا،

)١/٦٨(  

  

واإلميان بالقدر خريه وشره، أحياناً جند أن اهللا يذكر األركان الستة، وأحياناً يذكر أربعة، وأحياناً يذكر 
 أَجرهم عند ربهِم من آمن بِاِهللا والْيومِ الْآخرِ وعملَ صالحاً فَلَهم{: اإلميان باهللا واليوم اآلخر: اثنني فقط

، ذكر اإلميان باهللا وذكر اإلميان باليوم اآلخر، ألن اإلميان باهللا } وال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ
  .وباليوم اآلخر يلزم منه اإلميان ببقية األركان

فهو " ارى، وملة املشركنيملة اليهود؛ وملة النص: "وقد ذكر يف هذا احلديث الرباءة من امللل الثالث
  .حديث عظيم

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّههذا فيه الرباءة من دين " من شهد أن ال إله إالَّ اهللا، وأن حممداً رسول اهللا: "فقوله ص
  .املشركني



هذا فيه الرباءة من دين اليهود " وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي: "ويف قوله
ارى، ألن اليهود كفروا بعيسى، والنصارى غلوا فيه، حىت جعلوه ربا، وأيضاً اليهود والنصارى والنص

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكل منهم كفر مبحمد ص.  
ملة املشركني، وذلك بشهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، : فهذا فيه الرباءة من امللل الثالث

  .لة اليهود والنصارى، وذلك يف شهادة أن عيسى عبد اهللا ورسولهوالرباءة من م
أن الرسول قال يف " باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب : "والشاهد من هذا احلديث للباب

هذا وعد من اهللا سبحانه وتعاىل ألهل التوحيد بأن اهللا " أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل: "آخره
الذين شهدوا أن ال إله إالَّ اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وأن عيسى عبد : وأهل التوحيد هميدخلهم اجلنة، 

اهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، وأن اجلنة حق، والنار حق، هؤالء هم أهل التوحيد، 
  .وعدهم اهللا أن يدخلوا اجلنة، فهذا فيه فضل التوحيد، وأنه سبب لدخول اجلنة

  :؟، يف ذلك قوالن ألهل العلم" على ما كان من العمل: " ما معىنلكن
ولو كان له سيئات دون الشرك فإن ذلك ال : أدخله اهللا على ما كان من العمل، يعين: القول األول

فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب : حيول بينه وبني دخول اجلنة، إما من أول وهلَة، وإما يف النهاية، ففيه
  .هللا أو مينع من اخللود يف الناربإذن ا

)١/٦٩(  

  

أنه يدخل اجلنة، فتكون مرتلته فيها حبسب : أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل، أي: واملعىن الثاين
عمله، ألن أهل اجلنة يتفاوتون يف منازهلم حبسب أعماهلم، فمنهم من هو يف أعلى اجلنة، ومنهم من هو 

لون يف منازهلم، واجلنة درجات، بعضها فوق بعض، كما أن النار دركات دون ذلك، فأهل اجلنة يتفاض
: بعضها حتت بعض، والنار أسفل سافلني، أما اجلنة فإا أعلى علِّيني، والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول

، " هدين يف سبيلهإن يف اجلنة مائة درجة، بني كل درجتني كما بني السماء واألرض، أعدها اهللا للمجا"
دلّ على أن اجلنة درجات، وأن الناس يرتلون منها فيها حبسب أعماهلم، منهم من يرى مرتله كالكوكب 

  .الدري الغابر يف املشرق أو املغرب لبعد ما بينهم من التفاضل، ومنهم من يكون دون ذلك
املشركني الوثنيني، وفيه رد على ويف هذا احلديث الرد على سائر الطوائف الكفرية، ففيه رد على 

  .اليهود، وفيه رد على النصارى
، ألنه نص على اإلميان - عليهم الصالة والسالم-وجوب اإلميان جبميع الرسل: -أيضاً-ويف احلديث 

له بعيسى ومبحمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ويف ذلك إشارة إىل أنه جيب اإلميان جبميع الرسل كما يف قو
، فالبد من } والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاِهللا ومالئكَته وكُتبِه ورسله ال نفَرق بين أَحد من رسله{: تعاىل



، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر باجلميع، فاليهود - عليهم الصالة والسالم-اإلميان جبميع الرسل 
 قد كفروا مبوسى، ألم بكفرهم مبحمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كفروا الذين يزعمون أم آمنوا مبوسى

مبوسى، ألن موسى اخرب ببعثة حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كما هو موجود يف التوراة اليت جاء ا موسى 
 اُألمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي{: عليه السالم، كما قال تعاىل

 -} التوراة واإلجنيل يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ
وإِذْ قَالَ عيسى ابن {ه علَيه وسلَّم وأمر باإلميان به  عليه السالم أخرب مبحمد صلَّى اللَّ-كذلك عيسى

 ني مأْتولٍ يسراً بِرشبمو اةروالت نم يدي نيا بمقاً لدصم كُمولُ اِهللا إِلَيسي ررائيلَ إِننِي إِسا بي ميرم
دمأَح همي اسدعوهذا معناه، فعيسى عليه الس} ب ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهر بين إسرائيل مبحمد صالم بش :

  أنه أمرهم باإلميان به، فالنصارى ملا مل يؤمنوا

)١/٧٠(  

  

  " .ال إله إالَّ اهللا؛ يبتغي بذلك وجه اهللا: فإن اهللا حرم على النار من قال: "وهلما يف حديث عتبان
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

أم : حمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كفروا بعيسى، ألنه بشرهم مبحمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فمعىن هذامب
كذبوا نبيهم عيسى الذي يزعمون أم آمنوا به، والرسل كلهم يصدق بعضهم بعضاً، ويؤمن بعضهم 

ن أوهلم إىل آخرهم، أوهلم يبشر بالحقهم  سلسلة واحدة م- عليهم الصالة والسالم-ببعض، فالرسل
ومتأخرهم، وآخرهم يصدق بأوهلم ويؤمن بأوهلم، فهم سلسلة واحدة، وهلذا يقول جل وعال يف سورة 

مع أم ما كذبوا إالَّ نبيهم فقط، لكن ملا كذبوا نبيهم } )١٠٥(كَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلني{: الشعراء
إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاِهللا ورسله ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اِهللا ){ :  كما قال تعاىلكذبوا مجيع املرسلني،

  .} أُولَئك هم الْكَافرونَ حقّاً{: إىل قوله تعاىل} ورسله ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ
  .ومسلم يف صحيحيهماالبخاري : "أي" أخرجاه: "قوله

  .البخاري ومسلم: أي" وهلما: "وقوله
  .هو عتبان بن مالك األنصاري، صحايب مشهور رضي اهللا عنه" يف حديث عتبان"
  .منعه من دخول النار، أو منع النار أن متسه: املنع، أي: التحرمي" حرم على النار"
  .نطق ا بلسانه وأعلنها: أي" ال إله إالَّ اهللا: من قال"
  .بقوله هلا ونطقه ا: أي" يبتغي بذلك"
خملصاً له ا، مل يقلها رياًء وال مسعةً وال نفاقاً، بل يعتقد ما دلّت عليه من إفراد اهللا : أي" وجه اهللا"

  .بالعبادة، وترك عبادة ما سواه، واعتقاد بطالا، والرباءة منها ومن أهلها



ق بال إله إالَّ اهللا من غري معرفة ملعناها، وعمل مبقتضاها، على أنه ال يكفي جمرد النط: فدل هذا احلديث
  .واعتقاد ملدلوهلا

)١/٧١(  

  

قال موسى عليه : "وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
يا رب، كل : قال.  اهللاال إله إالَّ: قل يا موسى: قال. يا رب، علمين شيئاً أذكرك وأدعوك به: السالم

يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غريي واألرضني السبع يف كفة، : قال. عبادك يقولون هذا
  .رواه ابن حبان واحلاكم، وصححه" . وال إله إالَّ اهللا يف كفة؛ مالت ن ال إله إالَّ اهللا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هو سعد بن مالك بن سنان األنصاري اخلزرجي، صحايب "  رضي اهللا عنه وعن أيب سعيد اخلدري: "قوله

  .جليل، وأبوه صحايب
طلب " يا رب، علمين شيئاً أذكرك وأدعوك به: قال موسى: عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال"

  .همن ربه أن يعلمه كالماً يعظّمه به، ويطلب منه به حاجاته، ويتوسل به إلي
  .ال معبود حبق إالَّ اهللا: أي" ال إله إالَّ اهللا: قل يا موسى"
وإمنا أريد شيئاً ختصين به من بني عموم : أي" يا رب، كل عبادك يقولون هذا"موسى، : أي" قال"

  .عبادك
لو "الرب سبحانه وتعاىل مبيناً ملوسى وغريه فضل هذه الكلمة على غريها من ألفاظ الذكر، : أي" قال"

غري اهللا سبحانه، : أي" غريي"من فيهن من العمار : أي" وعامرهن"الطباق، : أي" سماوات السبعأن ال
. ومن فيهن من السكان: أي" واألرضني السبع"ففيه دليل على إثبات العلو . ألنه سبحانه يف السماء

: أي"  اهللا يف كفةوال إله إالَّ"إحدى كفيت امليزان، : أي" يف كفَّة"وفيه أن األرض سبع طباق كالسماء، 
رجحت بالسماوات السبع ومن فيهن غري اهللا، : أي" مالت ن ال إله إالَّ اهللا"يف الكفة األخرى، 

وباألرضني السبع ومن فيهن، وذلك ملا اشتملت عليه هذه الكلمة من نفي عبادة غري اهللا، وإثبات 
  .العبادة هللا، وتقرير التوحيد، وإبطال الشرك

فضل ال إله إالَّ اهللا، وأا أفضل الذكر، وأنه البد من اإلتيان ا كلها، وما فيها من : ففي هذا احلديث
. كما تفعله الصوفية الضالَّل) هو هو(أو لفظ ) اهللا(النفي واإلثبات، وأنه ال يكفي اإلتيان بلفظ اجلاللة 

من ربه أن يعلمه شيئاً وفيه أن الذكر وغريه من أنواع العبادة توقيفي، ألن موسى عليه السالم طلب 
  .يذكره به، فيه أن ال إله إالَّ اهللا ذكر ودعاء

)١/٧٢(  



  

  :مسعت رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول:  عن أنس- وحسنه-وللترمذي 
ا يا ابن آدم، لو أتيتين بقراب األرض خطايا، مث لقيتين ال تشرك يب شيئاً؛ ألتيتك بقرا: قال اهللا تعاىل"

  " .مغفرة
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .إنه حديث حسن: رواه يف سننه، وقال: أي" وللترمذي وحسنه"قوله 
يا ابن آدم، لو أتيتين بقراب : قال اهللا تعاىل: "مسعت رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول: عن أنس"

  " .ألتيتك بقراا مغفرة"أو ما يقاربه، ملؤها  : - بضم القاف-قراب األرض" األرض خطايا
أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك، وفيه فضل التوحيد، وفيه الرد على اخلوارج الذين : فيه

  .يكفّرون بالكبائر، وفيه سعة فضل اهللا ورمحته
  .وباهللا التوفيق
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  باب من حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب:] * الباب الثالث[
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب من حقق التوحيد : "وهو) كتاب التوحيد(هذا هو الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب املبارك 
  ".دخل اجلنة بغري حساب

وملا ذكر الشيخ رمحه اهللا يف الباب األول معىن التوحيد، وحقيقته من الكتاب والسنة، وليس من كالم 
 العقائد، وكلٌّ يفسر التوحيد على حسب مذهبه، من املعتزلة، واألشاعرة، البشر الذين يؤلفون يف

وعلماء الكالم، أما الشيخ رمحه اهللا فإنه فسر التوحيد من الكتاب والسنة، باآليات واألحاديث 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالصحيحة عن رسول اهللا ص.  

د، الذي جاء به الكتاب والسنة، وما يكفِّر من الذنوب، مث مث ذكر الباب الثاين وهو فضل هذا التوحي
: وحتقيق التوحيد. جاء هذا الباب الثالث من حقّق هذا التوحيد دخل اجلنة بغري حساب وال عذاب

  .تصفيته من الشرك والبدع والذنوب
  ":ما الفرق بينهما؟) باب من حقّق التوحيد(، و)باب فضل التوحيد: (فإن قيل
فضل التوحيد يف حق املوحد الذي ليس عنده شرك، ولكن قد يكون عنده بعض املعاصي اليت : الفرق

  .تكفر بالتوحيد
أنه مل يشرك باهللا شيئاً، ومل يكن : يعين" من حقق التوحيد: "أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله



 دخل اجلنة بال حساب، أما من كان عنده شيء من املعاصي، هذا حتقيق التوحيد، ومن بلغ هذه املرتبة
يف املرتبة اليت قبلها، وهو املوحد الذي عنده ذنوب فهذا قد يغفر له، وقد يعذب بالنار، مث يخرج منها، 

  :ألن املوحدين على ثالث طبقات
 ظَالم لنفِْسه ومنهم مقْتصد ومنهم ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا فَمنهم{: كما قال تعاىل

لُ الْكَبِريالْفَض وه كاِهللا ذَل بِإِذْن اتريبِالْخ ابِق٣٢(س (ندع اتناآلية} ج.  
الذين سلموا من الشرك، وقد ال يسلمون من الذنوب اليت هي دون الشرك وهم : الطبقة األوىل

  .معرضون للوعيدالظاملون ألنفسهم وهم 
  املقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا احملرمات وقد: الطبقة الثانية
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  .} )١٢٠(إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتاً للَّه حنِيفاً ولَم يك من الْمشرِكني{: وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .ات ويتركون بعض املستحبات وهم األبراريفعلون بعض املكروه
اليت سلمت من الشرك األكرب واألصغر ومن البدع وتركت احملرمات واملكروهات : الطبقة الثالثة

وبعض املباحات واجتهدت يف الطاعات من واجبات ومستحبات وهؤالء هم السابقون باخلريات ومن 
  .كان ذه املرتبة دخل اجلنة بال حساب وال عذاب

إبراهيم عليه } إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتاً للَّه حنِيفاً ولَم يك من الْمشرِكني{: وقول اهللا تعاىل: "قال
السالم هو إمام احملققني للتوحيد، بعثه اهللا عز وجلّ ملا غطّى الشرك على وجه األرض يف وقته، وهو 

 ادعى الربوبية، وكان قومه يعبدون الكواكب، ويبنون هلا اهلياكل وقت النمرود الكافر امللحد الذي
ويسمون بالصابئة، وهم يف أرض بابل من العراق، مث حصل بينه وبينهم مصادمة ذكرها اهللا تعاىل يف 

 من أرض العراق إىل أرض الشام وإىل احلجاز، - عليه الصالة والسالم-القرآن، انتهى جرة إبراهيم
سماً من ذريته يف الشام وهم إسحاق وذريته، أوالد زوجه ي سارة، وذهب بإمساعيل بن حيث جعل ق

} وقَالَ إِني ذَاهب إِلَى ربي سيهدينِ{: سريته هاجر وأمه إىل مكة، أرض احلرم، بأمر اهللا سبحانه وتعاىل
لك املواطن املباركة، اليت صار مهاجر من أرض الكفر والشرك إىل أرض التوحيد بالشام واحلجاز، ت: أي

فيها بيت املقدس، وفيها البيت العتيق أول بيت وضع للناس، وهو الكعبة املشرفة مبكة، فأورثه اهللا هذه 
، عوضه اهللا أرضاً خرياً من أرضه، وقد - عليه الصالة والسالم-البالد وهذه البيوت إكراماً له ولذريته

  :ربع صفات، كلها من حتقيق التوحيدوصفه اهللا تعاىل يف هذه اآلية بأ
وإِذ ابتلَى {: القدوة يف اخلري، فهو إمام للناس، كما قال تعاىل: ، واألمة معناها} كَانَ أُمةً{: الصفة األوىل



ري إىل أن تقوم الساعة، قدوة ألهل اخل: يعين} إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماماً
إماماً وقدوة، ألن األمة هلا ثالث إطالقات يف القرآن، هذا أحدها؛ أُمة مبعىن قدوة، كما : فقوله أُمة يعين
  وقَالَ الَّذي نجا منهما وادكَر بعد{مقدار من الزمان : األمة مبعىن: اإلطالق الثاين. يف هذه اآلية
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ةأُم {ا اجلماعة من الناس . بعد زمن وبعد مدة: أي وتطلق األمة ويراد}ًةداحةً وأُم كُمتأُم هذإِنَّ ه {
مجاعة، ألن دين اإلسالم دين مجاعة، ال دين تفرق واختالف، فليس فيه تفرق وأحزاب، ومجاعات : يعين

اختلَفُوا من بعد ما جاَءهم الْبينات وأُولَئك لَهم عذَاب وال تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا و{ومجعيات متفرقة 
يمظفاملطلوب من املسلمني أن يكونوا أمة واحدة، على منهج واحد، وعلى دين واحد، } )١٠٥(ع ،

وعلى ملة واحدة، كالبنيان املرصوص، يشد بعضه بعضاً، وكاجلسد إذا اشتكى منه عضواً تداعى له 
ئر اجلسد بالسهر واحلمى، وال يكون ذلك إالَّ بعقيدة التوحيد، أما التفرق واالختالف والتناحر سا

والتهاجر والتباغض والتنابذ بني اجلماعات وبني الفرق فهذا ليس من دين اإلسالم وهذا يكون مع فساد 
منهم في شيٍء إِنما أَمرهم إِلَى اِهللا ثُم ينبئُهم بِما إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعاً لَست {: العقيدة

نعم قد يوجد االختالف يف االجتهاد، ولكن هذا االختالف حيسم بالرجوع إىل } )١٥٩(كَانوا يفْعلُونَ
فَإِنْ تنازعتم {: قال تعاىلكتاب اهللا وسنة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فاملخطئ يرجع، واملصيب يثبت 

  .} في شيٍء فَردوه إِلَى اِهللا والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاِهللا والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً
مداوماً وثابتاً على : وام، أيالثبوت والد: والقنوت يف اللغة معناه} قَانِتاً للَّه{: الصفة الثانية إلبراهيم أنه

حافظُوا علَى {: طاعة اهللا، ال يتزحزح عنها، ويطلق القنوت على طول القيام يف الصالة، قال تعاىل
نيقَانِت لَّهوا لقُومطَى وسالْو الةالصو اتلَولِ {: ، وقال اهللا تعاىل} )٢٣٨(الصاَء اللَّيآن قَانِت وه نأَم

ا سمونَ إِنلَمعال ي ينالَّذونَ ولَمعي ينوِي الَّذتسلْ يقُلْ ه هبةَ رمحو رجريةَ وراآلخ ذَرحماً يقَائاجِداً و
أنه كان مداوماً على طاعة اهللا، : ، فمعىن وصف إبراهيم بأنه كان قانتاً أي} )٩(يتذَكَّر أُولُو اَأللْبابِ

ليها، خبالف الذي جيتهد يف يوم أو شهر أو سنة مث بعد ذلك يتراجع انتكاساً بعدما بدأ باخلري لكنه ثابتاً ع
مل يكمل، فاملطلوب من اإلنسان أن يثبت على اخلري، مبعىن أنه يالزم عمل اخلري، وال يتخلى عنه، ولو 

  ".أحب العمل إىل اهللا أدومه وإن قَلَّ"كان قليالً فـ
أنه يعمل هذا خملصاً هللا، ال يقصد به رياًء وال سمعة، ويؤخذ من هذا وجوب : يعين} لَّهقَانِتاً ل{وكذلك 

اإلخالص، ألن بعض الناس قد يصلي وحيسن صالته، ويطول قيامه وركوعه من أجل رياء الناس، فإذا 
  أحس أن عنده أحد يطول

)١/٧٦(  



  

ا صلى وحده نقر الصالة، وخفّفها، الركوع والسجود؛ من أجل أن يوصف بأنه صاحب طاعة، وإذ
أن اإلنسان يقصد بعمله وجه اهللا، وال يقصد بذلك طمعاً من مطامع الدنيا، أو مدحاً، وثناًء : واإلخالص

فالن متشدد، فالن كذا، ما دام أنه على : قالوا. من اخللق، وال يستمع إىل لومهم إذا الموه يف طاعة اهللا
  . يضره ما يقوله الناس، وال تأخذه يف اهللا لومة الئمالطريق الصحيح، وعلى السنة، فال

اإلقبال على اهللا، وأنه : امليل، واملراد به هنا: واحلنيف من احلَنف وهو يف اللغة} حنِيفاً{: الصفة الثالثة
  .معرض عن الناس مقبل على اهللا سبحانه وتعاىل، يطلب اخلري أ من اهللا وحده

أنه تربأ من املشركني، : وهذا حمل الشاهد من الباب، ومعناه}  من الْمشرِكنيولَم يك{: الصفة الرابعة
قطع ما بينه وبني املشركني من املودة من أجل اهللا سبحانه وتعاىل، ألم أعداء اهللا، : براءة تامة، أي

  .واملؤمن ال حيب أعداء اهللا
 بكثري، قطع صلة احملبة بينه وبينهم، أما صلة فإبراهيم عليه السالم مل يكن من املشركني ال بقليل وال

التعامل الدنيوي يف املصاحل املباحة فهذا شيء آخر، إمنا املراد قطع صلة احملبة واملواالة واملناصرة، هذا 
هو املطلوب، أما التعاون الدنيوي فيما فيه نفع للمسلمني، فهذا ال بأس به، يوضح هذا قوله يف اآلية 

إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا { من أتباعه : يعين} انت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معهقَد كَ{: األخرى
داُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمناِهللا كَفَر وند نونَ مدبعا تممو كُمنآُء مروا بنمؤى تتا ح

 هدحال تقارب بيننا وبينكم يف املودة واملناصرة واملؤاخاة أبداً، إالَّ إذا آمنتم باهللا وحده، : ؛ يعين} بِاِهللا و
حتى تؤمنوا بِاِهللا {وكفرمت مبا يعبد من دون اهللا عز وجلّ، وتركتم عبادة األصنام، فحينئذ نكون إخواناً 

هدح{: قال يف اآلية اليت بعدهامث } و رالْآخ موالْيو اَهللا وجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس يهِمف كَانَ لَكُم لَقَد
يدمالْح نِيالْغ ولَّ فَإِنَّ اَهللا هوتي نمي{: مث قال بعدها} )٦(وف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذاُهللا ع اكُمهنال ي 

نيقِْسطالْم بحإِنَّ اَهللا ي هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ و٨(الد( {.  
  :وهي: فهذه أربع صفات وصف اهللا ا إبراهيم

  .قدوة يف اخلري: أنه كان أمة، يعين: الصفة األوىل
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  .} )٥٩(ربهِم ال يشرِكُونَوالَّذين هم بِ{: وقال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .أنه كان قانتاً هللا ثابتاً على الطاعة خملصاً عمله هللا: الصفة الثانية
  .أنه كان حنيفاً، مقبالً على اهللا معرضاً عما سواه: الصفة الثالثة



  .أي بريء منهم ومن دينهم. أنه مل يك من املشركني: الصفة الرابعة
وهذا هو حتقيق التوحيد يكون ذه األمور، وأعظمها الرباءة من املشركني، فمن تربأ من املشركني فهو 

واذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم إِنه {: ممن حقق التوحيد، ولو كانوا أقرب الناس إليه، فإبراهيم تربأ من أبيه
إىل } )٤٢(بِيه يا أَبت لم تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغنِي عنك شيئاًإِذْ قَالَ لأَ) ٤١(كَانَ صديقاً نبِياً 

وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ من دون اِهللا وأَدعو ربي عسى أَالَّ أَكُونَ بِدعاِء ربي {: أن انتهت احملاورة بقوله
} )٤٩(زلَهم وما يعبدونَ من دون اِهللا وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلّاً جعلْنا نبِياًفَلَما اعت) ٤٨(شقياً 

  .ملا تربأ من املشركني عوضه اهللا ذرية أنبياء" من ترك شيئاً هللا عوضه اهللا خرياً منه"
وال !! شركني ما داموا على منهجهم احلزيبواليوم مجاعات يدعون أم دعاة إىل اهللا ال يتربءون من امل

  .حول وال قوة إالَّ باهللا
والواجب على املسلم أن يتقي اهللا سبحانه وتعاىل، وإذا كان يريد أن يدعو إىل اهللا فليعرف ما هي 

الدعوة، وما هي أصول الدعوة، وما املطلوب من الداعية، وأن يكون على طريقة إبراهيم عليه السالم 
لنبيني الذين تربأوا من املشركني وقاطعوهم بعدما تربءوا من الشرك وأخلصوا العبادة هللا وغريه من ا

  .وحده
هذه صفة من الصفات اليت " } )٥٩(والَّذين هم بِربهِم ال يشرِكُونَ{: " وقال: "مث قال الشيخ رمحه اهللا 

إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهِم مشفقُونَ {: عاىلذكرها اهللا يف سورة املؤمنون، يف السابقني باخلريات، قال ت
  .هذه الصفة األوىل} )٥٧(

  .} )٥٨(والَّذين هم بِآيات ربهِم يؤمنونَ{: الصفة الثانية
  .} )٥٩(والَّذين هم بِربهِم ال يشرِكُونَ{: - وهي العظيمة-الصفة الثالثة
  .} )٦٠(الَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَو{: الصفة الرابعة

  :هذه الصفات العظيمة هي حتقيق التوحيد من مجيع الشوائب، هذا جمملها وإليك تفصيلها
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اخلشية من أعمال القلب، وهي الوجل } )٥٧(ونَ إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهِم مشفقُ{: الصفة األوىل
من اهللا عز وجلّ، واخلوف من عقابه، خشيةً منه سبحانه وتعاىل أن يعاقب العاصي واملذنب على 

معصيته، ومن أعظم أنواع العبادة، اخلوف واخلشية والرغبة والرهبة والرجاء، وكل هذه من أعمال 
 إىل حد القنوط، بل يكون خوفاً مقروناً بالرجاء، ال ييأَسون من القلب، إالَّ أن اخلوف ال جيوز أن يصل

. ، والرجاء ال يكون بدون خوف من مكر اهللا} إِنه ال ييأَس من روحِ اِهللا إِلَّا الْقَوم الْكَافرونَ{روح اهللا 
نوا مكْر اِهللا فَال يأْمن مكْر أَفَأَم{: وال يأمنون من مكر اهللا، ويعتمدون على الرجاء فقط، ويتركون اخلوف



، بل املطلوب اجلمع بني اخلوف والرجاء، فال خياف حىت يقْنط، وال } )٩٩(اِهللا إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ
املؤمن بني اخلوف والرجاء : "يرجوا حىت يأمن من مكر اهللا، بل يكون متعادالً، وهلذا يقول العلماء

 اختل جناح من األجنحة سقط الطائر، كذلك املؤمن إذا اختل خوفه أو رجاؤه كالطائر جبناحني لو
  ".سقط

، يؤمنون بآيات اهللا أي يصدقون ا، ويعملون } )٥٨(والَّذين هم بِآيات ربهِم يؤمنونَ{: الصفة الثانية
بحانه وتعاىل، تكلم اهللا به أم يصدقون أنه كالم اهللا س: القرآن، ويؤمنون به مبعىن: ا، وآيات اهللا

وحياً، ونزل به جربيل إىل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وحفظه النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من جربيل، 
 عليه -جربيل: يعين} )١٩٣(نزلَ بِه الروح اَألمني) ١٩٢(وإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمني{وبلّغه للناس، 

، هذه صفات } )١٩٥(بِلسان عربِي مبِنيٍ) ١٩٤(علَى قَلْبِك لتكُونَ من الْمنذرِين{، -الصالة والسالم
القرآن، فيؤمن هؤالء املؤمنون بأن هذا القرآن هو خطاب رم هلم أمراً وياً، وتعريفاً به سبحانه 

ية والغيوب املستقبلة، وهذا القرآن أعظم الكتب اليت نزلت من وبصفاته، وإخباراً هلم عن الغيوث املاض
. السماء، وقد أودع اهللا فيه من العلوم العظيمة واألسرار العظيمة ما ال يعلمه إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل

والعوام يفهمون من القرآن، واملبتدءون يف التعليم يفهمون من القرآن، والراسخون يف العلم يفهمون 
على . - كما يقول ابن عباس-ن غريهم، كل على قدر ما أعطاه اهللا سبحانه وتعاىل، ألن القرآنأكثر م

. منه ما تعرفه العرب من لغتها، كالنار، واجلنة، والزنا، واخلمر، والشرك، والكفر، والربا: أربعة أنواع
  معرفة: ومنه ما ال يعذر أحد جبهل اهللا مثل

)١/٧٩(  

  

ومنه ما يعرفه العلماء، . ، وأركان اإلسالم، كل واحد مطالب بأن يعرفهاالصالة، والصيام، واحلج
خاصة كاحملكم، واملتشابه، واملطلق، واملقيد، والناسخ واملنسوخ، والعام واخلاص، هذه األنواع إمنا 

ه اهللا ما ال يعلمه إالَّ اهللا، وهو حقائق ما ذكر: والنوع الرابع. يعرفها العلماء الذين درسوا علوم الشريعة
يف القرآن من اجلنة والنار، وكيفية صفات الرب سبحانه وتعاىل، فنحن نعرف معانيها، لكن كيفيتها ال 
يعلمها إالَّ هو سبحانه وتعاىل؛ مسعه، وبصره، وعلمه ووجهه، ويده سبحانه وتعاىل، ال يعلم كيفيتها إالَّ 

فيتها ال يعلمها إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل، لكن اهللا، ونزوله إىل السماء الدنيا، واستواؤه على العرش، كي
  .املعاين اللغوية نعرفها ونفهمها

يصدقون ذا القرآن ويتدبرونه، : أي} )٥٨(والَّذين هم بِآيات ربهِم يؤمنونَ{: فمعىن قوله تعاىل
نه تركوه، وما أخربهم به ويشتغلون به، ويعتنون به، ويعملون مبا فيه، ما أمرهم به فعلوه، وما اهم ع

والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ {: صدقوه وآمنوا به، وما اشتبه عليهم ردوا علمه إىل اهللا سبحانه وتعاىل



، هذه طريقة املؤمنني مع القرآن، خبالف املنحرفني فإم هلم مع القرآن } آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا
له ظاهر وله باطن، وهم : ، فمنهم الذين قالوا إن القرآن خملوق، والذين قالوا إن القرآنمواقف سيئة

والذين قالوا إن ظاهر القرآن غري مراد ألنه يوهم التشبيه . الباطنية هؤالء ال يؤمنون بآيات اهللا عز وجلّ
  .والتجسيم فيما خيرب عن اهللا عز وجلّ

هذا هو حتقيق التوحيد، ال يشركون أبداً، شركاً } )٥٩(ربهِم ال يشرِكُونَوالَّذين هم بِ{: الصفة الثالثة
ال يقع منهم شرك أبداً، هؤالء الذين حقّقوا التوحيد، وسلموا من الشرك : أصغر وال شركاً أكرب، يعين

  .األكرب واألصغر واخلفي واجللي، وكل أنواع الشرك والبدع واملخالفات
أَنهم إِلَى ربهِم {خائفة : يعين} وقُلُوبهم وجِلَةٌ{من الطاعات، } ذين يؤتونَ ما آتواوالَّ{: الصفة الرابعة

نفى عنهم اإلعجاب بأعماهلم، فهم يعملون األعمال اجلليلة، وخيافون من اهللا أن يردها } راجِعونَ
ن اإلنسان ليس معصوماً، فهم مجعوا بني فهم خيافون أن ترد عليهم أعماهلم خبلل وقع فيها، أل. عليهم

  .الطاعة واخلوف، أما أهل التفريط فجمعوا بني الكسل واألمن من مكر اهللا عز وجلّ

)١/٨٠(  

  

أيكم رأى الكوكب الذي انقض : كنت عند سعيد بن جبري فقال: وعن حصني بن عبد الرمحن قال
  البارحة؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولذلك يقول صلَّمسو هلَيع وال أنت يا رسول اهللا؟، : ، قالوا" لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله: "لَّى اللَّه

، هذا هو مقام حتقيق التوحيد، فاجلنة ال تدرك " وال أنا، إالَّ أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل: "قال
الباء باء : ، قال العلماء} ما كُنتم تعملُونَادخلُوا الْجنةَ بِ{باألعمال، وإمنا األعمال سبب لدخول اجلنة 

السببية، وليست الباء للثمنيه، فالعمل الصاحل سبب لدخول اجلنة، واهللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً، 
وإِنْ تعدوا {: وإدخاله عباده الصاحلني اجلنة تفضل منه، وإحسان منه سبحانه وتعاىل، واهللا تعاىل يقول

إذا كنت ال تستطيع عدها، فكيف تستطيع الشكر؟، وهلذا يقول صلَّى اللَّه علَيه }  اِهللا ال تحصوها نِعمةَ
أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، ال أحصي ثناًء "وسلَّم يف دعاء القنوت 

، وأفضل اخللق يعترف أنه ال ، هذا سيد األنبياء، وإمام املرسلني" عليك، أنت كما أثنيت على نفسك
  يحصي الثناء على اهللا سبحانه وتعاىل، فكيف بغريه؟

 -فهؤالء يؤتون ما آتوا وقلوم وجلة أم إىل رم راجعون، ألن أعماهلم أقل بكثري مما جيب عليهم، مث 
:  تعاىل ال يضمنون أا تكون متقبلة، قد تكون مردودة بسبب من األسباب، وهلذا يقول اهللا-أيضاً

}نيقتالْم نلُ اُهللا مقَبتا يمومن يضمن لنفسه أنه من املتقني؟، لكن اإلنسان يعمل وال ييأس وال يقنط، } إِن



ويحسن الظن باهللا عز وجلّ، إمنا ال يستكثر عمله، أو يتمنن على اهللا، قالت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا 
والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى {يه وسلَّم لَما مسعت هذه اآلية عنها، للنيب صلَّى اللَّه علَ

يا رسول اهللا، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون اخلمر، وخيافون أن : ، قالت} )٦٠(ربهِم راجِعونَ
هم يصلون ويصومون وجياهدون، وخيافون أن ترد ال، يا ابنة الصديق، ولكن: "يعذبوا بذنوم؟، قال

  " .عليهم أعماهلم
  .إخل" كنت عند سعيد بن جبري: وعن حصني بن عبد الرمحن قال: "قوله

، بعد أن ذكر اآليات السابقة، ألن هذا "باب من حقق التوحيد"ساق الشيخ رمحه اهللا، هذا احلديث، يف 
   اهللا مناحلديث، هو فيمن حقق التوحيد وما له عند

)١/٨١(  

  

  .ارتقيت: فما صنعت؟، قلت: أنا، مث قلت، أما إين مل أكن يف صالة، ولكين لُدغْت، قال: فقلت
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الكرامة، وسبق لنا معىن حتقيق التوحيد، وأنه ختليصه من شوائب الشرك األكرب واألصغر، ومن البدع 
  . من هذه األمةواملخالفات وهذه مرتبة السابقني

  .السلمي، أحد التابعني الثقات" عن حصني بن عبد الرمحن: "قال
سعيد بن جبري من أكابر التابعني علماً وورعاً وفقهاً، وهو من تالميذ " كنت عند سعيد بن جبري: قال"

ن عمره،  قتله احلجاج بن يوسف الثَّقفي قبل أن يبلغ اخلمسني م-رضي اهللا تعاىل عنهما-ابن عباس 
  .وبقتله أُصيبت األمة بفقد عامل من أجلِّ علمائها

الشهاب : ، يسأل اجلالسني عنده، والكوكب معناه"أيكم رأى الكوكب الذي أنقض البارحة؟: فقال"
الذي يرمى به الشياطني الذين يسترِقُون السمع، وليس معناه أن الكوكب نفسه يسقط، ولكن ينفصل 

  .الذي سقط: ، أي"ي انقض البارحةالذ. "منه شظية
: ، والبارحة كلمة تطلق على الليلة املاضية، ما قبل الزوال يقال له"أنا: "حصني بن عبد الرمحن: قال

  .إذا فات وذهب، هذا عند العرب" برح الشيء"البارحة، من : الليلة، وما بعد الزوال يقال له
  .فدلّ هذا على أن هذا الرجل مل ينمأنا رأيت الكوكب، : يعين" أنا: قلت: "وقوله

ال تظنوا أين سهرت : يعين" أما إين مل أكن يف صالة: "مث إنه خشي على نفسه من الرياء، فاستدرك وقال
أجد، خشي على نفسه الرياء، أن ميدح بشيء ليس فيه، وهذا من ورع السلف وابتعادهم عن الرياء 

  .وتزكية النفس، ألن هذا ينايف اإلخالص
السبب يف كوين كنت مستيقظاً وقت نزول الشهاب أنين لُدغْت، واللَّدغ : يعين" ولكين لُدغْت: "وقوله



  .إصابة ذات السموم من العقارب وحنوها: معناه
  .ألن من عادة املَلْدوغ أنه يتعاطى شيئاً من العالج" فما صنعت؟: قال: "وقوله

)١/٨٢(  

  

  .ث حدثناه الشعيبحدي: فما محلك على ذلك؟ قلت: قال
  .ال رقية إالَّ من عني أو حمة : حدثنا عن بريدة بن احلصيب أنه قال: وما حدثكم؟ قلت: قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن يقرأ على املصاب باملرض أو : طلبت من يرقينِي بالقرآن، والرقية معناها: يعين) ارتقَيت: (وقوله

وهذا من أنفع العالج إذا صدر . واألدعية، وينفَث على موضع اإلصابة وموضع األملباللَّدغ من القرآن 
: عن يقني من الراقي ويقني من املَرقي، ألن اهللا سبحانه وتعاىل أنزل هذا القرآن شفاًء لألمراض املعنوية

رب العاملني أمراض األجساد، ألنه كالم : أمراض الشرك، والنفاق، واملعاصي، واألمراض احلسية
وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني وال يزِيد الظَّالمني إِالَّ {: سبحانه وتعاىل، قال تعاىل

اه ، رقَ- عليه الصالة والسالم-فالرقية مشروعة، وقد رقَى النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ورقي} خساراً
جربيل ملا أصابه السحر، ورقَى صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعض أصحابه، فالرقية بالكتاب واألدعية أمر 

  .مشروع
هذا فيه أن السلف يطلبون الدليل على ما يفعلون وما يقولون، وفيه " فما محلك على هذا؟: قال: "قوله

ة من املسائل، أو فعل فعالً، فإنه يطلب منه الدليل فمن قال مبسأل. طلب الدليل على املذهب واالجتهاد
 أم ال يقْدمون - رمحهم اهللا-هذا أدب السلف. على جوازه، أو على مشروعيته من الكتاب والسنة

على شيء إالَّ بدليل من كتاب اهللا وسنة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خصوصاً يف أمور العالج، ألن 
فسعيد بن جبري رضي اهللا عنه . شبث بأي شيء لطلب الشفاء، حىت ولو كان غري مشروعالنفوس تت

فهذا فيه أن العالج ال يكون إالَّ مبا دل عليه دليل من كتاب اهللا وسنة رسوله، أما . خشي من هذا األمر
رب يخرج صاحبه من الذهاب إىل املشعوذين والدجالني والسحرة والكَذَبة فهو حمرم، وقد يكون شركاً أك

امللّة؛ إذا ذبح لغري اهللا، أو دعا غري اهللا، أو استغاث باجلن أو الشياطني، فإنه خيرج من امللّة، ولو فرضنا 
  .أنه شفي، ماذا ينفعه إذا ذهبت عقيدته وصح جسمه، هذا أمر وباب خطري جدا، وجيب التحرز منه

عامر بن شراحيل، : هذا دليلي على ما فعلت، والشعيب هو: يعين" حديث حدثنيه الشعيب: قلت: "وقوله
  .اإلمام اجلليل من أئمة التابعني

بريدة بن ا حلُصيب ا ألسلمي، من صحابة " حدثنا عن بريدة بن احلُصيب: وما حدثكم؟ قلت: قال"
  .عن هذا الصحايب يروي - الذي هو الشعيب-رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فهذا التابعي



)١/٨٣(  

  

  .قد أحسن من انتهى إىل ما مسع: قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

أنفع وأشفى إالَّ من : ال رقية يعين" ال رقية إالَّ من عني أوُ محة: "أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: قوله
عض الناس، إذا نظر إىل األشياء أصيبت على أثر إصابة العني بسبب احلسد الذي يكون يف ب: عني، أي

 خلق اهللا سبحانه وتعاىل وقدرته، أنه جيعل بعض األنظار -نظرته، ألن نظره مسموم، وهذا من عجائب
مسمومة، إذا نظر صاحبها إىل شخص، أو إىل حيوان، أو إىل شيء، أصيب بإذن اهللا عز وجلّ، والعني 

، " العني حق، ولو أن شيئاً سبق القدر لسبقته العني: "لَّه علَيه وسلَّم كما يف احلديث، قال صلَّى ال-حق
 هلَيع لَّى اللَّهفطلب النيب ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّههذا يف الصحيح، وقد أصيب رجل يف عهد النيب ص

ت على املصاب، فشمن الذي عانه، أن يغتسل، مث أخذت غُسالته وصب لَّمسالعني : "في بإذن اهللا، وقالو
، هذا هو عالجها، أنه يأمر العائن أن يغتسل، ويغسل بواطن إزاره، مث " حق، وإن استغسلتم فاغسلوا

، كما فعل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وكذلك - بإذن اهللا-تصب هذه الغسالة على املصاب، فيشفى
  . على املصاب بالعني، فاحتة الكتاب، واملعوذتانالرّقية، بأن يقرأ: من عالجها

اللَّدغة من ذوات السموم، وهذا حمل الشاهد من احلديث ملا فعله حصني : احلُمة هي" أو حمة: "وقوله
  .رمحه اهللا
ية هذا من باب التأكيد، ال من باب احلَصر، فالرق: قال العلماء" ال رقية إالَّ من عني أو حمة: "مث قوله

العني : تنفع من غري العني واحلُمة أيضاً ومن سائر األمراض، ولكن أنفع ما يشفى بالرقية هذان املرضان
، فهذا من باب احلصر النسيب - بإذن اهللا- من مجيع األمراض- أيضاً-واحلُمة، وإالّ فإن الرقية تنفع 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسيئةال: "والتأكيد، كما قال صمع أن هناك ربا الفضل، فمعىن "  ربا إالَّ يف الن ،
ال ربا أعظم وأشد من ربا النسيئة، فهو أشد من ربا الفضل، ألنه : يعين" ال ربا إالَّ يف النسيئة: "احلديث

  .ربا اجلاهلية، فليس هذا من باب احلَصر، وإمنا هو حصر إضايف
قد أحسن من : " ما فعل، قال له سعيد بن جبري رمحه اهللاوملا أتى حصني بن عبد الرمحن بالدليل على

أثىن عليه، وصوبه على هذا الفعل، ء وأنه عمل عمالً جائزاً ومباحاً، واستدل بدليل " انتهى إىل ما مسع
 صحيح عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فتأدب سعيد مع احلديث، ومل يكن مثل بعض اجلهال الذين إذا

  بلغهم احلديث وهو ال يوافق
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عرضت علي األمم، فرأيت النيب ومعه : "ولكن حدثنا ابن عباس عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنه قال
الرهط، والنيب ومعه الرجل والرجالن، والنيب وليس معه أحد؛ إذ رفع يل سواد عظيم، فظننت أم 

  .موسى وقومه هذا : أميت، فقيل يل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هواهم، أو ال يوافق مذهبهم، راحوا يطعنون فيه أكرب الطّعن، وجيرحون ولو كان احلديث يف 
حىت ولو قاهلا الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فإن ": "البخاري"، فإم قالوا يف أحاديث يف "البخاري"

  .، قال ذلك بعض الكُتاب، فهذا أمر خطري"!!معناها ليس بصحيح عندهم
، "قد أحسن من انتهى إىل ما مسع: "وسعيد بن جبري ملا بلغه حديث رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال

هذا هو أدب العلماء، وهذا أدب الصحابة رضي اهللا عنه، والتابعني، وسائر أئمة العلماء، فهم يتأدبون 
  .إذا بلغتهم عن رسول اهللامع السنة 

سعيد بن جبري عنده دليل آخر، العمل به أحسن من العمل : معناه أن" ولكن حدثنا ابن عباس: "قوله
حبديث حصني بن عبد الرمحن، وإن كان العمل حبديث حصني بن عبد الرمحن حسناً، ولكن هناك حسن 

  .وهناك ما هو أحسن، فأراد أن يرقيه من احلسن إىل األحسن
فيه معجزة من " عرضت علي األمم: "حدثنا ابن عباس عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنه قال: "قال

كان هذا : قيل. أُرِي األمم السابقة: معجزات النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حيث عرضت عليه األمم، أي
  .ليلة اإلسراء واملعراج

مل يتبعه من أمته إالَّ دون العشرة، : هم اجلماعة دون العشرة، يعين: الرهط" لرهطفرأيت النيب ومعه ا"
  .وبقية األمة كفروا به

هذا أقل، تبعه من قومه رجل أو رجالن، والبقية أَبو أن يؤمنوا باهللا " والنيب ومعه الرجل والرجالن"
  .ورسوله

قومه كلهم، ومل يتبعه أحد، فهذا فيه دليل على أنه ال فيه من األنبياء من كذبه " والنيب وليس معه أحد"
يحتج بالكثرة، وإمنا يحتج مبن كان على احلق، ومعه الدليل، ولو كانوا قليلني، ولو كان شخصاً واحداً، 
فمن كان على احلق، ومعه دليل من كتاب اهللا وسنة رسوله، فهذا هو الذي يؤخذ بقوله ويقتدى به، أما 

  من خالف
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هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب وال : فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل يل
  " .عذاب
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} ومن آمن وما آمن معه إِال قَليلٌ{: الدليل فال عربة به حىت ولو كانوا كثرة، واهللا تعاىل يقول يف نوح

وإِنْ تطع أَكْثَر من في الْأَرضِ {: ويقول جل وعال} كْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنِنيوما أَ{: ويقول
، فالكثرة ليست هي الضابط } )١١٦(يضلُّوك عن سبِيلِ اِهللا إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ

ا، فرمبا تكون الكثرة على الباطل، إمنا إذا اجتمع الكثرة مع إصابة احلق، فهذا يف إصابة احلق، وال يغتر 
طيب، أما إذا كانت كثرة بدون حق فال، وال يزهدنا يف احلق قلّة أتباعه، ألن بعض الناس اليوم إذا نبه 

تسعة : ، قال عن حترمي تأويل الصفات- مثالً-هذا عليه أكثر الناس، إذا قلت له: على خطأ يقول
أعشار العامل اإلسالمي أشاعرة يئولون الصفات وهذا ليس عذراً أمام اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ما دام 
تبين احلق، وأما أمر الناس فهو موكول إىل اهللا سبحانه، وجيب على املسلم أنه يتبع احلق، وال يكابر 

هللا ليس معه إالَّ دون عشرة، ونيب من أنبياء اهللا ليس معه إالَّ بكثرة من خالفه أو جانبه، نيب من أنبياء ا
نسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم لقول احلق والعمل به، . رجل أو رجالن، ونيب من أنبياء اهللا ليس معه أحد

  .وخمالفة اهلوى والنفس والشيطان
  .األشباح البعيدة: السواد هو" إذ رفع يل سواد عظيم: "قوله

"أن هذا السواد العظيم هم أمته، ألنه أكثر األنبياء " م أميتفظننت أ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهظن النيب ص
  .أتباعاً، عليه الصالة والسالم

هذا فيه فضل موسى عليه السالم، كليم اهللا، وأنه اتبعه من قومه خلْق " هذا موسى وقومه: فقيل يل"
ر الرسل أتباعاً بعد نبينا حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وفيه فضيلة كثري، آمنوا به واتبعوه، فهو من أكث

  .ملوسى عليه الصالة والسالم
فهذا يدل على أن موسى عليه السالم آمن به خلْق كثري من بين إسرائيل، وإمنا حدث التحريف والكفر 

  .بعد موسى عليه السالم
  ".صحيح مسلم"، والرواية يف " ولكن انظر إىل األفق: "واية، ويف ر" فنظرت فإذا سواد عظيم: "قوله

  هده أمتك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل يل"
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  .مث ض فدخل مرتله 
وقال . فلعلهم ائذين صحبوا رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: فخاض الناس يف أولئك، فقال بعضهم

  .وذكروا أشياء. فلعلهم الذين ولدوا يف اإلسالم فلم يشركوا باهللا شيئاً: ضهمبع
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، السبعون األلف هؤالء من أمة حممد " ومنهم سبعون ألفاً: "، ويف رواية" اجلنة بال حساب وال عذاب
هذا فضل عظيم، والبقية من اخلالئق .  عذابصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يدخلون اجلنة بال حساب وال

واختلف العلماء يف الكُفار هل . تحاسب، منهم من يحاسب حساباً يسرياً، ومنهم من يناقش احلساب
العقيدة " كما يف -يحاسبون أو يدخلون النار بدون حساب؟، والذي قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية

 وال حياسبون حماسبة من يوازن بني حسناته وسيئاته، ألم ال  أم يقررون بأعماهلم فقط،-"الواسطية
وان . - والعياذ باهللا-حسنات هلم، ولكنهم يقررون بكفرهم وأعماهلم الكفرية، مث يؤمر م إىل النار 

 كان هلم حسنات يف الدنيا فإم جيازون ا يف الدنيا، وتعجل هلم حسنام، فإن اهللا ال يظلم أحداً، أما يف
  .- والعياذ باهللا-اآلخرة فليس هلم ثواب وال حسنات

  .قام: أي" مث ض صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "قوله
  .دون أن يبين من هم هؤالء السبعون األلف" ودخل مرتله"

والصحابة رضي اهللا عنهم اهتموا ذا األمر، ألن هذا أمر عظيم، فصاروا خيوضون يف هؤالء السبعني 
  .م؟من ه
حبثوا من هم، وهذا من حرص الصحابة رضي اهللا عنهم على : يعين" خاض الناس يف أولئك: "فقوله

اخلري، واهتمامهم بأمور اآلخرة، ألم ال يهتمون بأمور الدنيا، وإمنا يهتمون بأمور اآلخرة، خبالف أهل 
  .الدنيا، إذا مسعوا بتجارة صاروا يتحدثون عنها وال يهمهم أمر اآلخرة

ألن أفضل األمة هم " فلعلهم الذين صحبوا رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: فقال بعضهم: "قوله
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهال تسبوا : "الصحابة رضي اهللا عنهم، ال أحد يساوي الصحابة يف الفضيلة، قال ص

  ذهباً ما بلغ مد أحدهمأصحايب، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
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، - رضي اهللا تعاىل عنهم-، فالصحابة هم أفضل األمة، وال أحد يساويهم يف الفضل" وال نصيفه
بسبقهم إىل اإلسالم، وصحبتهم لرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وجهادهم يف سبيل اهللا، وبذهلم 

م ال يعلمون أحداً "فلعلهم الذين صحبوا: " وجلّ، فلذلك قالواأنفسهم وأمواهلم يف سبيل اهللا عزأل ،
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأفضل من صحابة رسول اهللا ص.  

الذين ولدوا بعد : يعين" فلعلهم الذين ولدوا يف اإلسالم ومل يشركوا باهللا شيئاً: وقال بعضهم: "وقوله
لَيع لَّى اللَّهثَة النيب صمن أوالد املسلمني، وبقوا على الفطرة الصحيحة، وآمنوا باهللا ورسوله، بِع لَّمسو ه
 فيه فضل من سلم من الشرك، حبيث إن الصحابة توقَّعوا أم هم - أيضاً-وهذا. ومل يشركوا باهللا شيئاً

 الشرك الذين يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاب، ففيه فضل من سلم من الشرك، ولكن من وقع يف



قُلْ للَّذين {: مث تاب تاب اهللا عليه، وصار من أفضل املسلمني ألن التوبة تجب ما قبلها، واهللا تعاىل يقول
لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتنوا إِنْ يولكن الصحابة توقَّعوا أن مواليد اإلسالم الذين مل يشركوا } كَفَر ،

  .ن ذا احلديثباهللا شيئاً، هم املعنيو
ويدل على وجوب التربية على .  يدل على احملافظة على األوالد، واحملافظة على فطرم- أيضاً-وهذا

اإلسالم، والتربية على التوحيد، وتصحيح العقيدة، ألن بعض الناس اليوم ال مهم العقيدة، ويقولون 
أمر الشرك، ويقولون هذه اجتهادات، وال العقيدة أمرها سهل، والناس أحرار يف عقائدهم، وال يهتمون ب

  .يهتمون بالدعوة إىل التوحيد، والتحذير من الشرك، وتصحيح العقائد
يدل على خطر الشرك، وأن "فلعلهم الذين ولدوا يف اإلسالم ومل يشركوا باهللا شيئاً: "فقول الصحابة

شرك، وال يسلم من الشرك إالَّ إذا اإلنسان لو ولد يف اإلسالم فإن هذا ال يكفي، البد أن يسلم من ال
عرفه وعرف طرقه، حىت يتجنبه وحيذّر منه، أما من جيهل الشيء فرمبا يقع فيه، ألنه ال يدري عنه؛ وعمر 

إمنا تنقَض عرى اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم من ال يعرف : "بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول
كان الناس يسألون رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : "ضي اهللا عنه يقول، وحذيفة بن اليمان ر"اجلاهلية

، فهذا أمر عظيم جدا، االهتمام بأمر العقيدة، "عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن أقع فيه
  واخلوف من الشرك، ومن خاف من شيء فإنه يهرب منه، وال ميكن أن
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هم الذين ال يسترقُون، وال يكْتوون، : "هللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فأخربوه، فقالفخرج عليهم رسول ا
  " .وال يتطَيرون، وعلى رم يتوكلون
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  .يهرب منه إالَّ إذا عرف من أن يأتيه هذا العدو، ومن أين يدركه، فهذا أمر عظيم

ذكروا ما حبثوا فيه، وما خاضوا فيه، " عليهم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فأخربوهمث خرج : "وقوله
وهذا فيه دليل على مشروعية املباحثة يف أمور العلم، . واالجتهادات اليت أبدوها حول هذا األمر

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهحىت نعمل به، وننتفع بهوالبحث عن معاين كالم اهللا وكالم رسوله ص .  
ال يطلبون من غريهم أن يرقيهم، ملاذا؟، ألن طلب الرقية من : يعين" هم الذين ال يسترقُون: قال: "وقوله

الناس سؤال للمخلوق، والسؤال للمخلوق فيه ذلّة، فهم يستغنون عن الناس، ويعتمدون على اهللا 
 اإلنسان ال يسأل الناس، والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بايع أن: سبحانه وتعاىل، وهذا من متام التوحيد

: بعض أصحابه أن ال يسألوا الناس شيئاً، فكان أحدهم إذا سقط سوطه من على راحلته ال يقول ألحد
ناولين السوط، ألم يريدون االستغناء عن الناس، لكن سؤال أهل العلم عما أشكل ليس من هذا، وهو 



، إذا كان ذلك عن حاجة، أما سؤال } فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ال تعلَمونَ{: ال تعاىلواجب ق
التعنت واالستكبار وتعجيز املسؤول، فهذا ال جيوز، ألنه ليس عن حاجة، وإمنا هو عن إظهار عظَمة، 

حاجة إذا كان اإلنسان مضطرا، وأن السائل أعلم من املسؤول، وهذا ال جيوز، وسؤال املال، جيوز لل
من سأل : "فإنه جيوز أن يسأل الناس حىت ترتفع ضرورته، أما سؤال اإلنسان وهو غين، فهذا حرام

  " .الناس تكثّراً، فإمنا يسأل مجراً، فليقل أو ليستكثر
  .كذلك ال يطلبون من غريهم أن يكويهم بالنار من أجل العالج" وال يكْتوون: "وقوله
شربة : الشفاء يف ثالث: "ي بالنار نوع من أنواع الطب، وقد قال النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموالكَ

، فالكَي عند احلاجة " وأنا أكره الكَي : "، ويف رواية أخرى" عسل، أو شرطة محجم، أو كية بنار
ن مسألة الناس، وكذلك يكره الكي ذاته، عالج مباح، ولكنه إذا طلبته من غريك، يكون مكروهاً ألنه م

  .ملا فيه من التعذيب بالنار
  التشاؤم بالطيور وغريها، مث يرجع املتطري: التطير هو" وال يتطَيرون: "قوله
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ادع : مث قام رجل آخر فقال" أنت منهم: "ادع اهللا أن جيعلين منهم، قال: فقام عكّاشة بن حمصن فقال
  " .سبقك ا عكّاشة: "ين منهم، قالاهللا أن جيعل

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
عن ما عزم عليه، هذا هو التطير، أما التفاؤل فهو مشروع، وكان النيب يعجبه الفَأْل، ألن الفَأْل حسن 

  .ظن باهللا سبحانه وتعاىل، أما الطِّيرة فهي سوء الظن باهللا
ملرتلة، ألم تركوا أموراً حمرمة وهي الطرية، أو مكروهة وهي فهؤالء السبعون األلف استحقوا هذه ا

  .طلب الرقية والكي من الناس، فهم تركوها استغناء عن الناس، وتوكالً على اهللا سبحانه وتعاىل
 غريه أما أن اإلنسان يرقي نفسه أو يرقي غريه، فهذا فعله النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فرقى نفسه ورقى

  .ورقاه غريه فال كراهة يف ذلك
واستئصال : ، أو باألعشاب، أو بإجراء العمليات اجلراحية- مثالً-يبقى قضية التداوي باملباح كاحلبوب

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهتداووا وال تداووا : "األورام أو الزوائد؛ فهذا مباح، من غري كراهة لقول النيب ص
ما أنزل اهللا داءاً إالَّ وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من : "لَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وقوله ص" حبرام
ومن العلماء من يرى أن التداوي مستحب، ومن العلماء من يرى أنه واجب، والتدواي سواًء " جهله

اترك التدواي توكّالً على اهللا، : كان مباحاً أو مستحبا أو واجباً ال ينايف التوكل، ألن بعض اجلهال يقول
  .األخذ باألسباب ال يناىف التوكل، والتداوي سبب، واألخذ باألسباب قد أمر اهللا تعاىل به: نقول



عكّاشة بن محصن األسدي، من السابقني إىل اإلسالم، شهد غزوة بدر، " فقام عكّاشة بن محصن: "قوله
 اللَّه علَيه وسلَّم، وعاش بعد النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقاتل وغريها من املشاهد مع رسول اهللا صلَّى
  .يف حروب الردة حىت قُتل، رضي اهللا عنه

هذا فيه مشروعية طلب الدعاء من أهل اخلري، األحياء، " يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم: فقال"
 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأقره على ذلك، فدلّ على جواز، ألن هذا الصحايب طلب الدعاء من رسول اهللا

  .طلب الدعاء من الصاحلني األحياء
  أخرب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن عكّاشة من السبعني األلف الذين يدخلون اجلنة" أنت منهم: قال"
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اللَّه علَيه وسلَّم، فإنه قُتل شهيداً يف سبيل اهللا عز بال حساب وال عذاب، وقد وقع ما أخرب به صلَّى 
وجلّ ويف هذا دليل من أدلة النبوة، حيث أخرب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن عكّاشة من السبعني األلف، 

إلسالم، وقتل شهيداً يف سبيل اهللا عز وجلّ، فصار يف زمرة الشهداء يف سبيل اهللا، مع سبقه إىل ا
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوشهوده بدراً وغريها مع الرسول ص.  

، كأن الرسول صلَّى اللَّه " سبقك ا عكّاشة: "ادع اهللا أن جيعلين منهم، قال: مث قام رجل آخر، فقال" 
أنت : رهه، ومل يقل لهعلَيه وسلَّم علم أن هذا الرجل ال يصل إىل هذه املرتبة، ولكن ما جاه بكالم يك

ال تستحق، أو أنت لست من أهل هذه املرتلة، وهذا من حسن أدب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بل 
  " .سبقك ا عكّاشة: "جاء بكلمة مل تؤثر على الرجل، وهي وافية باملقصود، فقال

الكلمات اليت تستعمل بدل :  يعين"هذا فيه استعمال املعاريض: "قال الشيخ رمحه اهللا يف مسائله
الكلمات املكروهة، ألنه لو قال ال تستحق هذا، أو أنت ال تصل إىل هذه املرتبة، حلصل عند الرجل 

وإِنك لَعلَى خلُقٍ {: انكسار نفس وخجل، فالرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان كما قال اهللا تعاىل
فَبِما رحمة من اِهللا لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ النفَضوا من  {:، وقال تعاىل} )٤(عظيمٍ
كلوعلم أن هذا الرجل } ح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهال يصل - مبا علّمه اهللا سبحانه وتعاىل-، فالرسول ص 

يس فيها جتريح، فهذا فيه حسن األدب مع املسلمني، إىل هذه املرتبة، ولكنه جاء بكلمة لينة لطيفة ل
وعدم مواجهتهم مبا يكرهون من الكلمات النابية، حىت ولو كانوا على خطأ، فهم يواجهون بكلمات 

  .فيها تطييب خلواطرهم، وعدم جتريح لنفوسهم
  :فهذا حديث عظيم دلَّ على مسائل

 وغريمها، ألنه فعله حصني بن عبد الرمحن، واستدل دلَّ على جواز الرقية من العني ومن احلُمة: أوالً
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهحبديث الرسول ص.  



  .يف احلديث دليل على فضل موسى عليه السالم وأمته الذين آمنوا به: ثانياً
  .فيه دليل على عدم االحتجاج بالكثرة، وهذه مسألة مهمة: ثالثاً

سائل العلم ومعرفتها، حيث خاضوا يف طلب معىن هذا احلديث الذي فيه حرص الصحابة على م: ورابعاً
  .فيه املناظرة يف العلم: ألقاه عليهم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وحبثوا فيه، قال الشيخ
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كراهية سؤال ، ففيه " ال يسترقُون، واليكْتوون: "يف احلديث دليل على كراهية سؤال الناس: خامساً
الناس، وأن سؤال الناس فيه تنقيص للتوحيد، أما االستغناء عنهم فهذا فيه كمال للتوحيد، وهو من 

  .حتقيق التوحيد
احلديث دليل على جواز العالج بالكَي، مع الكراهة بشرط أن يكون املعاجل به من أهل املعرفة، : سادساً

دار الكَي، وفيه دليل على أن اإلصابة بالعني حق، وأا الذي يعرفون موضع األمل وموضع الكَي، ومق
  .- أيضاً-تعاجل بالرقية، وتعاجل مبا أرشد إليه النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من االستغسال

بعني فيه دليل على علم من أعالم نبوته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حيث أخرب أن عكّاشة من الس: سابعاً
  .األلف، وقد قُتل شهيداً يف سبيل اهللا بعد ذلك

وفيه دليل على استعمال املعاريض يف األمور اليت يكره مواجهة الناس ا، وحسن خلقه صلَّى اللَّه : ثامناً
علَيه وسلَّم يف تعامله مع أصحابه، وكذلك جيب أن يقتدي به أهل العلم وأهل الدعوة يف خماطبتهم 

  .للناس
وفيه دليل على طلب الدليل على املذهب، حيث إن سعيد بن جبري طلب من حصني بن عبد : تاسعاً

قد أحسن من انتهى : "الرمحن الدليل على ما فعله من طلب الرقية فلما جاء بالدليل استحسنه، وقال له
  ".إىل ما مسع

 من حقّق التوحيد دخل اجلنة بال وفيه دليل على ما ترجم له املصنف، وهو الشاهد للباب أن: عاشراً
حساب وال عذاب، وأن تفسري ذلك بأن يترك الشرك األكرب واألصغر، ويترك األمور املكروهة، 

  .احتياطاً لعقيدته
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  باب اخلوف من الشرك:] * الباب الرابع[
  ـــــــــــــــــــــــــــــ



ا من دقّة فقهه وفهمه رمحه اهللا، وحسن تأليفه، فإنه ملا هذا الباب يف غاية املناسبة لألبواب السابقة، وهذ
فضل التوحيد وما يكفّر من : معرفة حقيقة التوحيد، وذكر يف الباب الثاين: ذكر يف الباب األول

ملا ذكر هذه . من حقّق التوحيد دخل اجلنة بال حساب وال عذاب: الذنوب، وذكر يف الباب الثالث
وحيد ويعمل به، األبواب ناسب أن يذكر ضدوحيد وهو الشرك، ألنه ال يكفي أنّ اإلنسان يعرف التالت 

بل البد أن يعرف ضده وهو الشرك، خشية أن يقع فيه، ويفسد عليه توحيده، ألن من ال يعرف الشيء 
يوشك أن تنقَض عرى : "يوشك أن يقع فيه، كما قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

ألنه ال يدري عن أمور اجلاهلية أو " الم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهليةاإلس
حيسبها شيئاً طيباً وهي من أمور اجلاهلية، فبجهله حبقيقتها الْتبست، فصار يفعلها وهي من اجلاهلية، 

 حري أن يقع يف فكذلك وأخطر من ذلك من ال يعرف الشرك ومداخله، وأنواعه، وأخطاره، فإنه
  :الشرك من حيث ال يدري، ألن اجلهل داء قاتل، والشاعر يقول

  وبضدها تتبني األشياء... والضد يظهر حسنه الضد 
فال يعرف قيمة الصحة إالَّ من ذاق املرض، وال يعرف قيمة النور إالَّ من وقع يف الظالم، وال يعرف قيمة 

يمة الطعام إالَّ من مسه اجلوع، وال يعرف قيمة األمن إالَّ من املاء إالَّ من عطش، وهكذا، وال يعرف ق
أصابه اخلوف، إذاً ال يعرف قيمة التوحيد، وفضل التوحيد، وحتقيق التوحيد إالَّ من عرف الشرك وأمور 

ال داعي أن : اجلاهلية حىت يتجنبها، وحيافظ على التوحيد، ومن هنا يظهر خطأ هؤالء الذين يقولون
 العقائد الباطلة ونعرف املذاهب الباطلة، ونرد على املعتزلة واجلهمية، ألم بادوا وذهبوا، علموا نتعلم

الناس التوحيد ويكفي، أو بعضهم يقول ال تعلّموهم التوحيد ألم أوالد فطرة، ونشأوا يف بالد 
 التوحيد فيحصلونه الصناعات واالختراعات واألمور احلديثة، أما: املسلمني، علّموهم أمور الدنيا

  الناس جتاوزوا مرحلة اخلرافات،: بفطرم وبيئتهم، نعم وجد من يقول هذا، وبعض الناس يقول
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ألم تثقفوا وعرفوا، فال ميكن أم يشركون تتعد ذلك، ألن الشرك كان يف اجلاهلية، يوم كان الناس 
عندهم ما يسمونه بالشرك السياسي أو شرك سذج ويسمون الشرك يف العبادة شركاً ساذجاً، والشرك 

  .السالطني أو شرك احلاكمية
ولذلك ال يهتمون بإنكار هذا الشرك الذي بعثت الرسل إلنكاره، وإمنا ينصب إنكارهم على الشرك يف 

  .احلاكمية فقط
جل وكل هذه من حيل الشيطان لبين آدم، والواجب أننا، كما نعرف احلق؛ جيب أن نعرف الباطل، من أ

بعدما " باب اخلوف من الشرك"أن نعمل باحلق، ونتجنب الباطل، وهلذه املناسبة العظيمة ذكر الشيخ 



ذكر أبواب التوحيد وفضله، وما يكفر من الذنوب، وحتقيق التوحيد وهذه نعمة عظيمة لكن إذا حازها 
هلذا األمر، فإن هناك أناساً اإلنسان، فإنه خيشى من ضدها، فالبد أن يعرف ضدها حىت يتجنبه، فلنتنبه 

تعلّم التوحيد، تعلّم الشرك، معرفة الشبه والضالل، يزهدون : اآلن كثريين يزهدون يف تعلم هذه األمور
يف هذه األمور، وهذا إما من جهلهم، وعدم معرفتهم، وإما ألم يريدون الدس على املسلمني، وإفساد 

ر، مسعنا من يقول إن الذي يدرس عقائد املعتزلة والرد عليهم مثل عقيدة املسلمني، فلنحذر من هذا األم
يا سبحان اهللا هم ماتوا بأشخاصهم، لكن مذاهبهم : الذي يرجم القرب، ألم ماتوا، يقولون كذا، نقول

باقية، وشبهام باقية، وكتبهم، تطبع اآلن وحتقق، وينفق عليها األموال، وتروج، فكيف نقول نتركهم 
فرعون وهامان وقارون وقوم ونوح : ماتوا، واهللا تعاىل ذكر شبهات املشركني من األمم السابقةألم 

وعاد ومثود، مع أا أمم بائدة، ذكر شبهها ورد عليها، فالعربة ليست باألشخاص، العربة باملذاهب، 
  .والعربة بالشبه الباقية ولكل قوم وارث

أن املوحد جيب أن خياف من الشرك، وال يقول أنا :  أي"باب اخلوف من الشرك: "وهلذا قال الشيخ
موحد وأنا عرفت التوحيد، وال خطر علي من الشرك، هذا إغراء من الشيطان، ال أحد يزكي نفسه، 
وال أحد ال خياف من الفتنة ما دام على قيد احلياة، فاإلنسان معرض للفتنة، ضلّ علماء أحبار، وزلّت 

  سوء، وهم علماء، فاخلطر شديد، وال يأمن اإلنسان على نفسه أن تنزلق قدمه يفأقدامهم، وختم هلم بال
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  .} إِنَّ اَهللا ال يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء{: وقول اهللا عز وجل
  .}  اَألصنامواجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد{: وقال اخلليل عليه السالم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
الضالل، وأن يقع يف الشرك، إالَّ إذا تعلم هذه األمور من أجل أن جيتنبها، واستعان باهللا، وطلب منه 

ن أشد خافوا من الزيغ بعد اهلداية، واملهتدي يكو} ربنا ال تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا{: العصمة واهلداية
  .خوفاً أن يزيغ، وأن تزلّ قدمه، وأن تسوء خامتته، وأن يكون من أهل النار، نسأل اهللا العافية

هذا خرب " } إِنَّ اَهللا ال يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء{: " وقول اهللا عز وجلّ: "قال
  ".إنّ" بـ من اهللا عن نفسه سبحانه وتعاىل مؤكّد

فهذا فيه خطورة الشرك، فاهللا ال يغفر للمشرك مع أن رمحته وسعت كل " } ال يغفر أَنْ يشرك بِه{: " أنه
 والعياذ باهللا، فمن مات على الشرك فإنه ال يغفر له، -شيء، ولكن املشرك ال يدخل فيها، لعظم جرميته

ه اخلطورة، فإنه جيب احلذر منه غاية احلذر، كل وهذا يدلّ على خطورة الشرك، فإذا كان الشرك ذ
  .والشرك ال ميكن جتنبه إالَّ إذا عرف وعرف خطره. الذنوب مظنة املغفرة ورجاء املغفرة إالَّ الشرك



 إِنه من يشرِك بِاِهللا فَقَد حرم اُهللا{: ويف اآلية األخرى أخرب سبحانه أنه حرم اجلنة على املشرك، قال تعاىل
املمنوع، فال ميكن أنّ املشرك يذوق طعم : واحلرام} علَيه الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمني من أَنصارٍ

  .اجلنة، أو يشم رائحة اجلنة
، } رام بعد عامهِم هذَاإِنما الْمشرِكُونَ نجس فَال يقْربوا الْمسجِد الْح{: يقول اهللا تعاىل: ويف اآلية الثالثة

منعهم اهللا من دخول املسجد احلرام ألم جنس، وجناسة الشرك جناسة معنوية، واملسجد احلرام ال يدخله 
ذلك املشرك ك} وما كَانوا أَولياَءه إِنْ أَولياؤه إِلَّا الْمتقُونَ ولَكن أَكْثَرهم ال يعلَمونَ{إالَّ أهل التوحيد 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأُمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إالَّ اهللا، فإذا : "حالل الدم واملال، قال ص
  " .قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إالَّ حبقها، وحسام على اهللا عز وجلّ

اخلليل هو إبراهيم عليه السالم، }  أَنْ نعبد اَألصنامواجنبنِي وبنِي{: وقال اخلليل عليه السالم.: "قوله
  واتخذَ{: مسي باخلليل ألن اهللا سبحانه اختذه خليالً، كما قال تعاىل

)١/٩٥(  

  

  " .الرياء: "، فسئل عنه، فقال" أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر: "ويف احلديث قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

يالًاُهللا إِبلخ يماهأن اهللا حيبه أعلى احملبة، وهذه مرتبة مل ينلها : من اخلُلَّة، وهي أعلى درجات احملبة، أي} ر
  .إالَّ إبراهيم وحممد عليهما الصالة والسالم

  .خاف من عبادا" } أَنْ نعبد اَألصنام{" أي أبعدين واجعلين يف جانب بعيد " } واجنبنِي{: " قوله
ذه املرتلة العظيمة اليت ناهلا إبراهيم عليه السالم من ربه، ومع أنه قاوم الشرك وكسر األصنام بيده، مع ه

وتعرض ألشد األذى يف سبيل ذلك حىت ألقي يف النار، مع ذلك خاف على نفسه من الوقوع يف 
قال بعض الشرك، ألن القلوب بني أصبعني من أصابع الرمحن، واحلي ال تؤمن عليه الفتنة، وهلذا 

، فإبراهيم خاف على نفسه الوقوع يف الشرك ملا رأى كثرة "ومن يأمن البالء بعد إبراهيم؟: "السلف
  .} رب إِنهن أَضلَلْن كَثرياً من الناسِ{: وقوعه يف الناس، وقال عن األصنام

ع يف الشرك بعدما ال خوف على املسلمني من الوقو: ويف هذا أبلغ الرد على هؤالء الذين يقولون
تعلموا وتثقفوا، ألن الشرك بعبادة األصنام شرك ساذج يترفع عنه املثقف والفاهم، وإمنا اخلوف على 
الناس من الشرك يف احلاكمية، ويركزون على هذا النوع خاصة، وأما الشرك يف األلوهية والعبادة فال 

، !!من الرسل إمنا ينكرون شركاً ساذجاًيهتمون بإنكاره، وعلى هذا يكون اخلليل عليه السالم وغريه 
  .ويتركون الشرك اخلطري وهو شرك احلاكمية كما يقول هؤالء

أي احلديث الذي رواه أمحد والطرباين والبيهقي أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم " ويف احلديث: "قال



صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول أليب ، الرسول " أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر: "قال ألصحابه
بكر وعمر ولسادات املهاجرين واألنصار، الذين بلغوا القمة يف التوحيد واإلميان واجلهاد يف سبيل اهللا، 

، " أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر: "ومع هذا الرسول خياف عليهم، فمن يأمن بعد هؤالء؟
أن اإلنسان يتصنع : ليل على اهتمام الصحابة يف األمر، والرياء معناههذا د" الرياء: "فسئل عنه فقال

أمام الناس بالتقوى، والعمل الصاحل، وإتقان الصالة، وغري ذلك، من أجل أن ميدحوه، فالرياء من 
  الرؤية أن حيب اإلنسان أن يراه الناس وهو يعمل العمل الصاحل من أجل أن

)١/٩٦(  

  

 اإلنسان أن الناس يسمعون كالمه ويسمعون عمله وميدحونه، فالرياء ملا يرى ميدحوه، والسمعة أن حيب
  .من األعمال، والسمعة ملا يسمع منها

الذي يتمثل يف : شرك ظاهر وشرك خفي، الشرك الظاهر: والرياء شرك خفي، ألن الشرك على نوعني
يث بغري اهللا، هذا ظاهر يراه الناس األعمال واألقوال، بأن يدعو غري اهللا، أو يذبح لغري اهللا، أو يستغ

ويسمعونه، لكن هناك شرك خفي ال يدري عنه الناس، ألنه يف القلب، ال يعلمه إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل، 
وهو الشرك يف النية واإلرادة، فاإلنسان إذا سلم من الشرك األكرب فإنه قد ال يسلم من الشرك األصغر 

  . يعطي املؤمن احلذر الشديدالذي يكون يف القلوب، وهذا مما
إِنَّ الْمنافقني يخادعونَ اَهللا وهو خادعهم وإِذَا {: والرياء من صفات املنافقني، يقول اهللا تعاىل يف املنافقني

واهللا تعاىل توعد } )١٤٢(قَاموا إِلَى الصالة قَاموا كُسالَى يراؤونَ الناس وال يذْكُرونَ اَهللا إِلَّا قَليالً
} )٦(الَّذين هم يراؤونَ) ٥(الَّذين هم عن صالتهِم ساهونَ) ٤(فَويلٌ للْمصلِّني {: املرائني، قال تعاىل

اذهبوا إىل الذين كنتم : "فوعدهم اهللا بالويل، وجاء يف احلديث أن اهللا يقول للمرائني يوم القيامة
  ". هل جتدون عندهم جزاًءتراءوم يف الدنيا

فهذا احلديث فيه اخلوف من الشرك، ألن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خافه على سادات املهاجرين 
واألنصار، وعلى أفضل هذه األمة، فكيف مبن دوم، وإذا كان هذا يف الشرك األصغر الذي ال يخرج 

  .- والعياذ باهللا-من امللّة فكيف بالشرك األكرب
وفيه دليل على وجوب إخالص النية هللا عز وجلّ، وان اإلنسان ال يقصد مدح الناس أو ثناء الناس أو 

مطامع دنيا بأعماله الصاحلة، وإمنا خيلص النية هللا عز وجلّ، يريد وجه اهللا، فإن عمل من أجل الرياء 
  .فعمله باطل

  .على اخلوف من الشرك: فهذا احلديث يدل أوالً
أن حيب اإلنسان أن يراه الناس على الطاعة فيثنوا عليه : - كما ذكرنا-أن الرياء شرك، ومعناه: ثانياً



  .ا
  .أن الرياء شرك خفي، ال يعلمه الناس، وإمنا اهللا جل وعال هو الذي يعلمه، ألنه يف القلوب: وثالثاً

)١/٩٧(  

  

ع لَّى اللَّهقالوعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ص لَّمسو همن مات وهو يدعو من دون : "لَي
  .رواه البخاري" اهللا نداً دخل النار

من لقي اهللا ال يشرك به شيئاً دخل اجلنة، : "وملسلم عن جابر أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
  " .ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
من مات وهو يشرك باهللا : "وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: "قال

هذا خرب من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنّ من مات على الشرك فهو من أهل " شيئاً دخل النار
 كله، ما أشرك مع اهللا من نيب أو ويل أو ملك، تعم الشرك" شيئاً"والحظوا كلمة . النار، وال يغفر له

  .} إِنَّ اَهللا ال يغفر أَنْ يشرك بِه{: ألن الشرك ال يقبله اهللا أبداً
ومن يدري مىت ميوت؟، ومن يدري ماذا ميوت عليه؟، فاإلنسان خياف على نفسه من سوء اخلامتة، وأن 

نسان جيب عليه أن حيذر من الشرك طول حياته ألنه ال ميوت وهو يشرك باهللا، فيكون من أهل النار، فاإل
  .يدري يف أي حلظة ميوت، فيكون من أهل النار

فهذا فيه اخلوف من الشرك، وأن اإلنسان قد يختم له بالشرك فيكون من أهل النار، ولو كان من أهل 
ك، ويشرك باهللا، التوحيد قبل ذلك، وعارف به، ومستقيم، لكن خياف على نفسه من أنه يتنكس بعد ذل

  .وميوت على ذلك فيكون من أهل النار، فنسأل اهللا الثبات، فيكون عنده حذر دائماً وأبداً من الشرك
من لقي اهللا ال يشرك به شيئاً دخل : "وملسلم عن جابر أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: "قال
ليه دخل اجلنة، وهذا وعد من اهللا سبحانه وتعاىل، واهللا ال هذا فيه فضل التوحيد، وأن من مات ع" اجلنة

خيلف وعده، حىت ولو كان عنده ذنوب ومعاص دون الشرك، فقد يغفرها اهللا له ويدخله اجلنة من غري 
  .عذاب، وقد يعذبه اهللا ا مث يدخله اجلنة، فمآل املوحد إىل اجلنة، إما ابتداًء وإما يف النهاية

  .مات: يعين"  من لقي اهللا: "فقوله
هذا مثل حديث ابن مسعود، من مات على الشرك، فإنه من أهل " ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار"

  .- نسأل اهللا العافية-النار،
  .فهذا فيه احلذر من سوء اخلامتة

)١/٩٨(  



  

نار إالَّ أن ميوت،  كما ذكر الشيخ رمحه اهللا قرب اجلنة والنار من اإلنسان، فما بينه وبني اجلنة وال-وفيه
وال يدري، رمبا ميوت يف احلال، رمبا ميوت بعد دقائق، أو بعد شهر، أو بعد سنة، ما بينه وبني النار 

واجلنة إالَّ املوت، فإذا مات دخل النار أو دخل اجلنة، ففيه قُرب اجلنة والنار من اإلنسان، والنيب صلَّى 
  :، والشاعر يقول" قرب إىل أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلكاجلنة أ: "اللَّه علَيه وسلَّم يقول

  واملوت أدىن من شراك نعله... كل امرئ مصبح يف أهله 
  .-تصبح يف الدنيا ومتسي يف اجلنة، أو بالعكس

فهذا احلديث فيه اخلوف من الشرك، وأن اإلنسان خيشى أن يلقى اهللا وهو على الشرك فيكون من أهل 
  .لعياذ باهللالنار، وا

ويف نصوص الباب أن اإلنسان ال يغتر بنفسه مهما بلغ من العلم واإلميان واملعرفة، بل يعترف بعجزه 
  .وفقره إىل اهللا سبحانه وتعاىل، وأنه إن مل يعصمه اهللا فإنه على خطر

الباب معىن ال يف : "- كما يقول الشيخ يف مسائله- بيان معىن ال إله إالَّ اهللا- أيضاً-كما أن يف الباب 
من لقي اهللا ال يشرك به شيئاً دخل اجلنة، ومن لقيه يشرك به : "إله إالَّ اهللا، وذلك يف احلديث األخري

، هذا هو معىن ال إله إالَّ اهللا، ألن يف هذا احلديث التوحيد والشرك، وال إله إالَّ اهللا " شيئاً دخل النار
  .إثبات للتوحيد) إالَّ اهللا( للشرك، ونفي) ال إله(أثبتت التوحيد ونفت الشرك، فـ

نسأل اهللا عز وجلّ أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصاحل، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه، 
وأن يرينا احلق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطالً ويرزقنا اجتنابه، وأن ال جيعله ملتبساً علينا 

باهللا من الغرور، ونعوذ باهللا من اإلعجاب، ونعوذ باهللا من تزكية النفس املنهي عنها بقوله فنضل، ونعوذ 
  .} فَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى{: تعاىل

)١/٩٩(  

  

  باب الدعاء إىل شهادة أن ال إله إالَّ اهللا:] * الباب اخلامس[
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  " .باب الدعاء إىل شهادة أن ال إله إالَّ اهللا: " املؤلف رمحه اهللاقال
معرفة : مناسبة هذا الباب ملا قبله من األبواب ظاهرة جداً، فإنه يف األبواب السابقة ذكر يف الباب األول

 ذكر فضل من حقق التوحيد، ويف: ذكر فضل التوحيد، ويف الباب الثالث: التوحيد، ويف الباب الثاين
فإذا كان طالب العلم ألَم ذه األبواب، وعرفها . ذكر ما يضاد التوحيد، وهو الشرك: الباب الرابع

معرفة جيدة، عرف التوحيد وفضله وحتقيقه، وعرف ما يضاده من الشرك األكرب أو ينقصه من الشرك 



، ألنه ال جيوز لإلنسان إذا علم األصغر والبدع وسائر املعاصي، فإنه حينئذ تأهل للدعوة إىل اهللا عز وجلّ
شيئاً من هذا العلم أن خيتزنه يف صدره، ويغلق عليه، وخيتصه لنفسه، هذا العلم مشترك بني األمة، فمن 

عرف شيئاً منه فإنه جيب عليه أن ينشره، وأن يدعو الناس إليه، فإن هذه األمة أمة دعوة، كما قال 
: وقال تعاىل} جت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاِهللاكُنتم خير أُمة أُخرِ{: تعاىل

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ {
، فال جيوز للمسلم الذي عرف شيئاً من العلم أن يسكت عليه وهو يرى الناس يف حاجة إليه، } )١٠٤(

خصوصاً علم التوحيد وعلم العقيدة، ألنه إذا فعل ذلك فقد ترك واجباً عظيماً، وال يقول اإلنسان أنا ما 
بل عليك نفسك !! لناس، أنا ما علي من ا- كما يقوله بعض اجلهلة أو الكساىل-علي إالَّ من نفسي

أوالً، مث عليك أن تدعو الناس إىل دين اهللا عز وجلّ، فإن اقتصرت على نفسك تركت واجباً عظيماً 
حتاسب عنه يوم القيامة، وتعرض نفسك لغضب اهللا عز وجلّ حيث تركت ما أوجبه عليك من الدعوة 

  .إىل اهللا عز وجلّ، هذا وجه املناسبة، وهي ظاهرة
الدعوة، وأن املسلم الذي من اهللا عليه مبعرفة : أي" ب الدعاء إىل شهادة أن ال إله إالَّ اهللابا: "فقوله

التوحيد، ومعرفة الشرك ال يسعه أن يسكت وهو يرى الناس جيهلون التوحيد، ويقعون يف الشرك 
ون الناس األكرب واألصغر، ويسكت على ذلك، كما هو واقع كثري من طلبة العلم والعلماء، الذين ير

  على العقائد الفاسدة

)١/١٠٠(  

  

  .اآلية} قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اِهللا علَى بصرية{: وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذا ضيعوا . حنن ال تم إالَّ بأنفسنا: والعقائد الباطلة وعبادة األضرحة، ويسكتون على ذلك، ويقولون

 عظيماً، ولو أن العلماء وطلبة العلم قاموا مبا أوجب اهللا عليهم من هذا األمر يف مجيع األمصار واجباً
لرأيت للمسلمني حالة غري هذه احلالة، فاآلن بالد اإلسالم تعج بالشرك األكرب، تبىن فيها املشاهد، 

سلمون ساكتون على واملزارات الشركية، وينفق عليها األموال، ودول الكفر تساعد على ذلك، وامل
هذا الوضع، وهذا خطر عظيم أصاب األمة، وما أصيبت به من حروب وجماعات وأمور تعرفوا إمنا هو 

  .، فهذا واجب عظيم- والعياذ باهللا-نتيجة هلذا اإلمهال
أَنا ومنِ اتبعنِي قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اِهللا علَى بصرية { : وقول اهللا تعاىل: "قال رمحه اهللا تعاىل

نيرِكشالْم نا ما أَنمانَ اِهللا وحبسهذه اآلية يف آخر سورة يوسف، يأمر اهللا سبحانه وتعاىل } )١٠٨(و
نبيه حممداً صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن يعلن للناس عن بيان منهجه ومنهج أتباعه، وهو الدعوة إىل اهللا على 



 على أن من مل يدع على بصرية فإنه مل حيقق اتباع النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وإن كان عاملاً بصرية، فدل
  .وفقيهاً

  .قل يا حممد للناس: أي} قُلْ{: قوله تعاىل
  .الطريق اليت أسري عليها: السبيل معناها} هذه سبِيلي{
إفراده بالعبادة، وترك عبادة ما سواه، وكذلك الدعوة إىل بقية إىل توحيد اهللا عز وجلّ و} أَدعو إِلَى اِهللا{

شرائع الدين، فتكون الدعوة للكفار للدخول يف اإلسالم، وتكون الدعوة للعصاة من املسلمني للتوبة إىل 
اهللا عز وجلّ وأداء الواجبات والتحذير من الوقوع يف الشرك، واجتناب احملرمات، فالدعوة ليست 

عوة الكفار، بل حىت املسلمون الذين هم حباجة إىل الدعوة لوقوعهم يف املعاصي مقصورة على د
 واملخالفات حيتاجون إىل دعوة، دعوة إىل التوبة، وأداء الواجبات، وترك احملرمات، واملخافة من اهللا عز

  .والدعوة إىل معرفة التوحيد ومعرفة ضده. وجلّ، فالدعوة عامة
" فيه التنبيه على اإلخالص، فإن بعض الناس إمنا يدعو إىل نفسه: "الشيخ رمحه اهللاقال } أَدعو إِلَى اِهللا{

فقد يكون اإلنسان يدعو، وحياضر وخيطب، لكن قصده من ذلك أنه يتبين شأنه عند الناس، ويصري له 
  مكانة، وميدح من الناس، ويتجمهرون
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دع إىل اهللا، وإمنا يدعو إىل نفسه واإلنسان الذي عليه، ويكثرون حوله، فإذا كان هذا قصده، فهو مل ي
يترك الدعوة فإنه ترك واجباً عظيماً، واإلنسان الذي مل يخلص يف الدعوة يقع يف حمظور عظيم، بل البد 

من الدعوة وأن تكون خالصة لوجه اهللا عز وجلّ، ويكون القصد منها إقامة شرع اهللا، والقصد منها 
 مدحوك أو ذموك، فبعض الناس، إذا مل يمدح ويشجع ترك الدعوة، وهذا هداية الناس ونفع الناس،

دليل على أنه ال يدعو إىل اهللا، وإمنا يدعو إىل نفسه، فليتنبه املسلم ويكون رائده وقصده من دعوته هو 
 اإلخالص لوجه اهللا عز وجلّ، ونفع الناس، وختليصهم من الشرك، ومن البدع، ومن املخالفات، وأن

: يؤدي الواجب الذي عليه، والكثرة حول الشخص ال تدل على فضله، بعض األنبياء مل يتبعه إالَّ القليل
، هل هذا يدل على عدم " النيب ومعه الرهط، والنيب ومعه الرجل والرجالن، والنيب وليس معه أحداً"

ن يهدي اهللا بك وجالً أل"فضل هذا النيب؟، ال، حاشا وكالّ، فاإلنسان ال ينظر إىل كثرة احلاضرين، 
  " .واحداً خري لك من حمر النعم

اجتمع الناس على باب ابن مسعود رضي اهللا عنه وهو يريد اخلروج إىل الصالة فلما خرج ومشوا 
  ".ارجعوا، فإنه فتنة للمتبوع، ذلّة للتابع: "خلفه، التفت إليهم وقال

}ةريصلَى بو إِلَى اِهللا ععالعلم، بل هي أعلى درجات العلم: هاالبصرية معنا} أَد.  



على علم مبا يدعو إليه، أما اجلاهل : ويف هذا دليل على أنه يشترط يف الداعية أن يكون على بصرية، أي
فال يصلح للدعوة، بل البد أن يتزود بالعلم قبل أن يشرع يف الدعوة، ألنه يف دعوته يتعرض إىل شبهات 

إنه . وقف يف وجه معاند أو معارض أو مشبه، كيف يستطيع اخلالصومناظرات، فمن أين جييب إذا 
يفشل، ويصري نكْسة على الدعوة، أو جييب جبهل ويكون األمر أخطر، إما أن يسكت عن اجلواب 

أن : والناحية الثانية. هذا من ناحية. وينتصر عليه اخلصم، وإما أن جييب جبهل فيكون األمر أخطر
فة احلالل واحلرام، فقد يقول جبهله هذا الشيء حرام وهو حالل، وقد يقول الداعية حيتاج إىل معر

هذا الشيء حالل وهو حرام، فالداعية جيب أن يكون على علم مبا يدعو إليه، حبيث أنه يعرف : جبهله
  احلالل واحلرام، ويعرف

)١/١٠٢(  

  

تراضات والشبه واادالت، الواجب واملستحب واحملرم واملكروه واملباح، ويعرف كيف جييب على االع
، كيف } ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: كما قال تعاىل

أن يتأهل بالعلم، فإن : ، فيشترط يف الداعية!يستطيع أن جيادل باليت هي أحسن وهو ليس عنده علم؟
اة اليوم ليس عندهم علم، وإمنا جييد الكالم والشقْشقَة واخلطابة، لكن ليس عنده علم، حبيث بعض الدع

  .لو عرضت له أدىن شبهة، أو سئل عن أدىن مسألة يف احلرام واحلالل ختبط فيها
 مل حيقق إتباع وأتباعي يدعون إىل اهللا على بصرية، فدلّ على أن من مل يدع إىل اهللا: أي} أَنا ومنِ اتبعنِي{

 هلَيع لَّى اللَّهوأن من دعا إىل اهللا على جهل مل حيقق إتباع الرسول ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالرسول ص
  .وسلَّم، بل إنه أدخل نفسه فيما ليس من شأنه، وصار خطراً على الدعوة، وعلى الدعاة

نزه اهللا عما ال يليق به من الشرك والقول : من سبح مبعىناسم مصدر : سبحان} وسبحن اِهللا{: مث قال
عليه سبحانه وتعاىل بال علم، فإن اهللا ينزه عن الشرك وينزه عن القول عليه بال علم، فهذا فيه وجوب 

  .ترتيه اهللا سبحانه وتعاىل عن النقائص، وأعظمها الشرك
}نيرِكشالْم نا ما أَنمأ منهم هذه براءة } ومن املشركني، كما ترب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن الرسول ص

إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتاً للَّه حنِيفاً ولَم يك من {: - عليه الصالة والسالم-خليل اهللا إبراهيم
نيرِكشلَّةَ{، } الْمم بِعات أَن كا إِلَينيحأَو ثُمنيرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفاً وح يماهرففيه الرباءة من }  إِب ،

قطع احملبة واملودة واملناصرة بينك وبني املشركني، ألم أعداء اهللا وأعداء رسوله، فال : املشركني، يعين
ةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين قَد كَانت لَكُم أُسو{: جيوز لك أن تودهم بقلبك أو تناصرهم أو تدافع عنهم

معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برآُء منكُم ومما تعبدونَ من دون اِهللا كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ 
هدحوا بِاِهللا ونمؤى تتداً حاُء أَبضغالْباَهللا {، } و ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيونَ بِاِهللا ونمؤماً يقَو جِدال ت



مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسري {، } وودذُوا عختوا ال تنآم ينا الَّذها أَيي
  يا أَيها الَّذين{، } م أَولياَء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةوعدوكُ

)١/١٠٣(  

  

آمنوا ال تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياَء بعضهم أَولياُء بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ اَهللا ال 
  .} وم الظَّالمني يهدي الْقَ

الرباءة من املشركني، : ففي هذا دليل على أنه جيب الرباءة من املشركني، وأن من أصول الدعوة إىل اهللا
 هلَيع لَّى اللَّهأما الداعية الذي ال يتربأ من املشركني، فهذا ليس بداعية، وليس على طريقة الرسول ص

فَمن يكْفُر {: ، والكفر بالطاغوت مقدم على اإلميان باهللا، كما قال تعاىلوسلَّم وإن زعم أنه يدعو إىل اهللا
، فالبد من الرباءة من املشركني، أما الذين } بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاِهللا فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى

هذه ليست " فهو أخونا، وعقيدته لهما علينا من عقائد الناس، من دخل يف مجاعتنا وصار معنا : "يقولون
  .دعوة إىل اهللا عز وجلّ، وإمنا هي دعوة إىل احلزبية والعصبية

  :ففي هده اآلية الكرمية مسائل عظيمة
  .الدعوة إىل اهللا: أن طريقة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وطريقة أتباعه على احلقيقة: املسألة األوىل
 من مل يدع إىل اهللا وهو يستطيع الدعوة إىل اهللا، فإنه مل حيقق إتباعه للرسول صلَّى اللَّه أن: املسألة الثانية

  .علَيه وسلَّم بل إتباعه فيه نقص عظيم
إِىل {: التنبيه على اإلخالص يف الدعوة لقوله: وهي املسألة اليت نبه عليها الشيخ يف مسائله: املسألة الثالثة

اس إمنا يدعو إىل نفسه، فالذي يقصد املدح والثناء وكثرة األتباع وكثرة اجلماعة فإن بعض الن} اِهللا
  .وكذا وكذا والفَخفَخة، هذا ال يدعو إىل اهللا

أن الداعية إىل اهللا البد أن يكون على بصرية، مؤهالً بالعلم : -وهي املسألة العظيمة-: املسألة الرابعة
اهللا، وأن جيادله املُغرضني واملعارضني، ويدحض حججهم بلسانه النافع الذي يستطيع به أن يدعو إىل 

وبقلمه، الدعوة إىل اهللا تكون باللسان وتكون بالقلم أيضاً، وتكون بالسيف واجلهاد، فيشترط يف 
الداعية شرط أساسي، بل أصلي، بأن يكون على علم، وأما اجلاهل فال يصلح للدعوة، وإن كان عنده 

، وعنده تقى، وعنده غرية على الدين، وعنده حمبة للدين، هذا شيء طيب، ورع. عبادة، وعنده
  يا أخ الدعوة ال يدخل فيها إالَّ من: وصفات طيبة، لكن نقول له
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كان على علم، أما جمرد اخلوف واخلشية والعبادة والورع والغرية والصالح، فهذا شيء طيب، لكن 
  .} علَى بصرية{: على علم، واهللا تعاىل يقولأنت ال تصلح للدعوة ألنك لست 

، واحلكمة هي العلم، فأنت ال تصلح للدعوة، تعلّم أوالً، فإذا } ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة{: ويقول
تعلّمت تعال للدعوة، فالدعوة ليست باملسألة اهلينة، ولذلك عندما حصل هذا اإلمهال يف الدعوة حصل 

ن اآلن من التفكك والتخاذل ألن الدعوة دخل فيها ما هب ودب، من اجلهال واملُغرضني ما ترو
وأصحاب املطامع، وال تنجح دعوة مل يتوفر فيها الشروط اإلهلية اليت اشترطها اهللا تعاىل، وال يبقى إالَّ 

ليت اشترطها األصلح دائماً وأبداً، ولو كثرت اجلماعات الدعوية، ما دامت أا ليست على الشروط ا
اهللا، واملنهج الذي رمسه اهللا ورسوله، فإا ال تنجح مهما بلغت من الكثرة والقوة، وستتالشى وتصاب 
بالنكْسة والفشل، أما إذا كانت مؤسسة على العلم وعلى اإلخالص والنصيحة، فهذه هي اليت تنجح 

  .بإذن اهللا ولو كانت من فرد واحد
قص عظيم جيب ترتيه اهللا عنه، ألن اهللا عز وجلّ كامل، له الكمال املطلق أن الشرك ن: املسألة اخلامسة

فمن أشرك به فقد تنقصه ومن نفى صفات اهللا عز وجلّ أو أوهلا فقد تنقص اهللا عز وجلّ، فاملؤولة 
هللا عز واملشبهة الذين يشبهون اهللا خبلقه، أو يؤولون صفات اهللا، أو يلحدون يف أمسائه، هؤالء تنقّصوا ا

وجلّ، وهذا نقص يرتّه اهللا جل وعال عنه، ومن وصفه مبا ال يليق به أو مساه بغري ما مسى به نفسه فقد 
  .تنقصه، ومن حكم بغري ما أنزل فقد تنقصه، ومن عصى أمره أو ارتكب يه فقد تنقصه سبحانه

 -بل وكل مسلم- اهللا الرباءة من املشركني، فالذي يدعو إىل: - وهي مهمة جدا-:املسألة السادسة
لكن الذي يدعو إىل اهللا من باب أوىل، ألنه قدوة، جيب عليه أن يتربأ من املشركني، ألم أعداء اهللا، 

، فمن مل يتربأ من املشركني فإنه مل } ال تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياَء{وأعداء رسوله، وأعداء املؤمنني، 
  . عز وجلّ، حىت وإن انتسب إليها، وهذه مسألة عظيمةحيقق الدعوة إىل اهللا
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إنك تأيت قوماً من أهل : " وعن ابن عباس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ملا بعث معاذاً إىل اليمن، قال له
  " .شهادة أن ال إله إالَّ اهللا: الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .ا إلرسال: البعث معناه" بعث معاذاً ":قوله

القُطر املعروف، جنوب اجلزيرة، سمي باليمن ألنه يقع أمين الكعبة، والشام سمي بالشام " إىل اليمن"
  .ألنه يقع شامي الكعبة

أرسل . سلَّميف آخر السنة التاسعة قبل وفاته صلَّى اللَّه علَيه و: وكان بعث معاذ يف السنة العاشرة، وقيل



  .قاضياً ومعلّماً وداعياً إىل اهللا عز وجلّ، ينوب عن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف هذه املهمات
  .فيه مشروعية إرسال الدعاة إىل اهللا عز وجلّ، وأنه سنة نبوية: فهذا أوالً

لَّه علَيه وسلَّم اختاره هلذه املهمة العظيمة، فيه فضيلة ملعاذ رضي اهللا عنه، حيث إن النيب صلَّى ال: وثانياً
مما يدل على فضله وعلمه، ألن الرسول ال يرسل إالَّ من توفّرت فيه الشروط املطلوبة، وقد توفّرت يف 

  .معاذ رضي اهللا عنه، وكان أعلم الناس باحلالل واحلرام
  . علَيه وسلَّم أرسل معاذاً وحده العمل خبرب الواحد، ألن الرسول صلَّى اللَّه- أيضاً-وفيه

أمور : ، يقولون- كما يقوله بعض الضالّل-وهذا يدل على أنه يعتمد خرب الواحد وال يشترط التواتر
والرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اكتفى خبرب الواحد، فأرسل معاذاً إىل . العقائد ال يقبل فيها خرب الواحد

اهللا ويعلم التوحيد، وهكذا، ما كان الرسول يرسل رسله مجاعات وإمنا كان يرسلهم اليمن يدعو إىل 
أفراداً، كما بعث عليا، وبعث معاذاً، وبعث أبا عبيدة بن اجلراح، وهذا يدل على قبول خرب الواحد يف 

  .أصول الدين وفروعه، وأما ما قاله علماء الكالم فهو باطل
هذا فيه وصية اإلمام ملندوبه حينما يرسله، أنه خيط له املنهج، "  أهل الكتابإنك تأيت قوماً من: "قال له"

ويرسم له الطريق الذي يسري عليه، وهذه سنة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف بعوثه، أنه إذا أرسل 
  .جيشاً أو سرِية يوصيهم

 سموا أهل الكتاب ألن اهللا أنزل عليهم اليهود والنصارى،: أهل الكتاب املراد م" أهل الكتاب"
، - عليهما الصالة والسالم-التوراة واإلجنيل، التوراة على موسى عليه السالم واإلجنيل على عيسى 

فسمي أتباع الرسولني بأهل الكتاب، فرقاً بينهم وبني الوثنيني، الذين ليس هلم كتاب، وال يؤمنون 
  .بالرسل

)١/١٠٦(  

  

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من هذا أن يتأهب معاذ ملن سيقدم عليهم، وأم أهل كتاب حيتاجون وقصد النيب 
  .إىل استعداد علمي للمجادلة واملناظرة

أن الداعية ينظر يف حالة : ويف هذا أنه جيب على الداعية معرفة حالة املدعوين، وهذا من منهج الدعوة
سب ما يليق به، فإن كان خياطب علماء فإنه خياطبهم مبا يليق م، وإن املدعوين، وخياطب كالً منهم حب

كان خياطب عواماً خياطبهم مبا يليق م، الناس ليسوا على حد سواء، فال يليق بالداعية أنه خياطب 
العلماء خبطاب اجلهال، وال يليق به أنه خياطب اجلهال خبطاب العلماء، وال يليق بالداعية أنه خياطب 

الطني خبطاب عامة الناس، أو خياطب عامة الناس خبطاب السالطني، كل خياطبه مبا يرى أنه أقرب إىل الس
فَقُوال لَه قَوالً {: قبوله للحق، قال اهللا تعاىل لرسوليه موسى وهارون عليه السالم ملا أرسلهما إىل فرعون



  .} لَيناً لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى
هذا فيه التدرج يف الدعوة، وأنه يبدأ " شهادة أن ال إله إالَّ اهللا: أول ما تدعوهم إليهفليكن : "قوله

باألهم فاألهم، وهذه طريقة الرسل، أم أول ما يبدءون بالدعوة إىل شهادة أن ال إله إالَّ اهللا، ألا 
، فإنه ميكن البناء عليها األصل واألساس، الذي يبىن عليه الدين، فإذا حتققت شهادة أن ال إله إالَّ اهللا

باألمور األخرى، أما إذا مل حتقق شهادة أن ال إله إالَّ اهللا، فال فائدة من بقية األمور، فال تأمر الناس 
بالصالة وعندهم شرك، وال تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة وصلة األرحام وكذا وكذا وهم 

الف كثري من دعاة اليوم الذين ال يهتمون بشهادة يشركون بالته، ألنك مل تضع األساس أوالً، وهذا خب
أن ال إله إالَّ اهللا، وإمنا يدعون الناس إىل ترك الربا، واىل املعامالت احلسنة، وإىل احلكم مبا أنزل اهللا، 

وإىل، وإىل، لكن التوحيد ال يذكرونه، وال يلتفتون له، وكأنه ليس مفروضاً، وال حول وال قوة إالَّ باهللا، 
ء مهما أتعبوا أنفسهم فإن عملهم ال ينفع، حىت حيققوا األصل يف األساس الذي تبىن عليه أمور فهؤال

ولَقَد بعثْنا في {: حاكمية، ومن صالة، ومن زكاة، ومن حج، إىل آخره، هذا منهج األنبياء: الدين، من
، وكذلك ذكر اهللا عن نوح عليه السالم أنه قال أول } تكُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدوا اَهللا واجتنِبوا الطَّاغُو

  ولَقَد أَرسلْنا{: ما قال لقومه
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  " .إىل أن يوحدوا اهللا: ويف رواية"
  .فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
موحاً إِلَى قَونهرغَي إِلَه نم ا لَكُموا اَهللا مدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي مِ {، } ها قَووداً قَالَ يه ماهأَخ ادإِلَى عو

هرغَي إِلَه نم ا لَكُموا اَهللا مدباع { ،}نم ا لَكُموا اَهللا مدبمِ اعا قَوحاً قَالَ يالص ماهأَخ ودإِلَى ثَمو إِلَه 
هرالَ {، } غَيكْيوا الْمقُصنال تو هرغَي إِلَه نم ا لَكُموا اَهللا مدبمِ اعا قَوباً قَالَ ييعش ماهأَخ نيدإِلَى مو

 ، فكل رسول أول ما يبدأ بالدعوة يبدأ بشهادة أن ال إله إالَّ اهللا، فيدعو إىل التوحيد، وإىل} والْميزانَ
تصحيح العقيدة، مث بعد ذلك يأمرهم ببقية أوامر الدين، أما إنه يبدأ بالعكس، يبدأ باألمور اجلزئية 

واألمور الفرعية، ويترك األصل، فهذا العمل ال ينفع، فلو فرضنا أن اتمع صار بعيداً عن الربا، وحيافظ 
خالص يف التوحيد فهم يدعون على الصالة، ومتتلئ املساجد، وكل األعمال تعمل، لكن ليس هناك إ

غري اهللا، يدعون األولياء والصاحلني واألنبياء والقبور، فال فائدة يف أعماهلم، وهؤالء ليسوا مسلمني، 
  .مهما صلوا وصاموا

ملاذا جاء الشيخ ذه الرواية؟، ألا تفسر شهادة أن ال إله إالَّ اهللا، بأن " إىل أن يوحدوا اهللا: "ويف رواية"



توحيد اهللا سبحانه وتعاىل وإفراده بالعبادة، ليس املقصود منها اللفظ فقط، بأن يقول أشهد أن ال : امعناه
إله إالَّ اهللا، بل البد أن يوحد اهللا يف العبادة، أما إذا نطق ا بلسانه ومل يوحد اهللا يف العبادة، فال تنفعه 

  .شهادة أن ال إله إالَّ اهللا
الة حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فإنه مبعوث إىل العامل كله، مبا فيهم أهل ويف هذا دليل على عموم رس

الكتاب، كما كتب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هلرقْل عظيم الروم، وكما كتب للمقَوقس ملك مصر، وكما 
وما أَرسلْناك {: لناس عامةكتب لكسرى ملك الفُرس، وكما كتب مللوك األرض، ألن اهللا أرسله إىل ا

  .} تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيراً} {إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشرياً ونذيراً
ملوا شهدوا أن ال إله إالَّ اهللا، وأن حممداً رسول اهللا وع: يعين" فإن هم أطاعوك لذلك: "وقوله

  .مبقتضامها
  هذا الركن" فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف كل بوم وليلة"

)١/١٠٨(  

  

  .فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
  .فإن هم أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائم أمواهلم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ملا حقق الركن األول واألساس، انتقل إىل الركن الثاين وهو الصالة، وهذا يدل على أمهية : اينالث

  .الصالة، وأا تأيت بعد التوحيد مباشرة
كما دلت على . فمن مل يصل فإنه ليس مبسلم، وإن كان يشهد أن ال إله إالَّ اهللا، وأن حممداً رسول اهللا

وغريه من " بني العبد وبني الكفر والشرك ترك الصالة: "ه علَيه وسلَّمذلك األدلة مثل قوله صلَّى اللَّ
  .األدلة
فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف : "وقوله

لَيه وسلَّم هذه هي الزكاة، وهي قرينة الصالة يف كتاب اهللا ويف سنة رسول اهللا صلَّى اللَّه ع" فقرائهم
  .وهي الركن الثالث من أركان اإلسالم

يف هذا دليل على أن الزكاة ال جتب على الفقري، وإمنا جتب على الغين وهو من " تؤخذ من أغنيائهم"
  .ميلك النصاب فأكثر

هذا فيه مصرف من مصارف الزكاة، فالفقراء صنف واحد من األصناف الثمانية " فترد يف فقرائهم"
  .إىل آخر اآلية} إِنما الصدقَات للْفُقَراِء والْمساكنيِ{: ذكورة يف قوله تعاىلامل

 ذا على أن الزكاة ال حتل لغين، وأن مصرف الزكاة جيوز االقتصار فيه -رمحهم اهللا-واستدل العلماء 



سو هلَيع لَّى اللَّههنا اقتصر على الفقراء، على صنف واحد من األصناف الثمانية، ألن الرسول ص لَّم
  .ويدخل فيهم املساكني

 على أن مصرف الزكاة يف البلد الذي فيه املال، ال ينبغي نقلها إىل بلد آخر، إالَّ - أيضاً-واستدلوا به
  .إذا كان البلد الذي فيه املال ليس فيه فقراء، فإا تنقل إىل أقرب بلد فيه فقراء من بلدان املسلمني

ال : النفيسة من املال، يعين: الكرائم مجع كرمية وهي" اعوك لذلك، فإياك وكرائم أمواهلمفإن هم أط"
تأخذ يف الزكاة أحسن األموال، ألن هذا فيه إجحاف م، كما أنك ال تأخذ أردأ املال، ألن هذا فيه 

  سظلم للفقراء، ولكن خذ املتوسط، بني النفيس وبني الرديء، هذا هو العدل، إن أخذت النفي
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  .أخرجاه" واتق دعوة املظلوم؛ فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .ظلمت أصحاب األموال، وإن أخذت الرديء ظلمت الفقراء، إذا أخذت الوسط اعتدلت
  . الوالة، وعدم الظلمختدير من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وفيه وجب العدل على" وإياك وكرائم"
هذه وصية هامة، جيب على الراعي واألمري وكل مسلم أن حيذر من دعوة املظلوم، " واتق دعوة املظلوم"

وال يجرِمنكُم شنآنُ {: فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب، أي دعوة املظلوم مستجابة، حىت ولو كان كافراً
دلُوا اعدعلَى أَلَّا تمٍ عىقَوقْولتل بأَقْر ووجلّ، واهللا جل وعال } لُوا ه فاملظلوم ترفع دعوته إىل اهللا عز

  .جييب دعوة املظلوم
الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذكر ثالثة أركان، : وهنا سؤال أورده العلماء على هذا احلديث، يقولون
   يذكر احلج، فما اجلواب عن هذا؟الشهادتان والصالة والزكاة، ومل يذكر الصيام، ومل

أن الرسول صلَّى اللَّه علَيه : فيه أجوبة كثرية، لكن أصحها والذي اختاره الشيخ تقي الدين رمحه اهللا
الشهادتان والصالة والزكاة، : وسلَّم اقتصر على األركان العظيمة األساسية اليت يقاتل من تركها، وهي

 انسلَخ اَألشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم فَإِذَا{: قال اهللا تعاىل
وأَقَاموا {شهدوا أن ال إله إالَّ اهللا، وأن حممداً رسول اهللا : يعين} واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد فَإِنْ تابوا

  .}  فَخلُّوا سبِيلَهمالصالةَ وآتوا الزكَاةَ
الشهادتان : فالرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف هذا احلديث ذكر األركان اليت يقاتل عليها، وهي

  .هذا من ناحية. والصالة والزكاة
 أن هذه أركان ظاهرة، يراها الناس ويسمعوا، أما الصيام فهو أمر خفي بني العبد وبني: والناحية الثانية

ربه، واحلج ال جيب على كل أحد، وإمنا جيب على من استطاع إليه سبيالً، وأيضاً إمنا جيب مرة يف 



العمر، خبالف الشهادتني، فإن اإلنسان يالزمها طول احلياة، وال يتخلى عنها، والصالة تتكرر يف اليوم 
  مر، وال جيبوالليلة مخس مرات، والزكاة كل عام، أما احلج فإنه جيب مرة واحدة يف الع
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  :وهلما عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال يوم خيبر
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

إالَّ على املستطيع، وأما الصيام فألنه أمر خفي، وأيضاً من حافظ على الشهادتني، وأقام الصالة وآتى 
  .سيحافظ على الصيام وحيافظ على احلج من باب أوىلالزكاة فإنه 

  :ما يستفاد من احلديث
  :دل هذا احلديث على مسائل كثرية

  .فيه إرسال الدعاة إىل اهللا عز وجلّ: أوالً
  .فيه فضيلة ملعاذ بن جبل رضي اهللا عنه: ثانياً
  .فيه قبول خرب الواحد يف العقائد وغريها: ثالثاً
  . الدعوة، وهذا أصل عظيم، وهو أنه يتدرج فيها، ويبدأ باألهم فاألهمفيه بيان منهج: رابعاً

يف احلديث دليل على عظم رسالته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأنه مبعوث إىل مجيع العامل اليهود : خامساً
  .والنصارى وغريهم، وإذا كان مبعوثاً إىل اليهود والنصارى وهم أهل كتاب، فغريهم من باب أوىل

فيه املسألة اليت أشار إليها الشيخ، وهي أن من العلماء من جيهل معىن ال إله إالَّ اهللا، ألن أهل : سادساً
  .الكتاب يدعون إليها وهم أهل كتاب وأهل علم

  .يف احلديث دليل على أنه ال جيوز أخذ الكرامي يف الزكاة، وإمنا يؤخذ املتوسط: سابعاً
  .ر من دعوة املظلوم، وأنه ليس بينها وبني اهللا حجابفيه دليل على التحذي: ثامناً

  .البخاري ومسلم: يعين" وهلما: "قال الشيخ رمحه اهللا
 - راوي احلديث هو سهل بن سعد الساعدي األنصاري اخلزرجي-رضي اهللا عنه-عن سهل بن سعد 

  .رضي اهللا تعاىل عنه، هو وأبوه صحابيان
"هلَيع لَّى اللَّهقال يوم خبريأن رسول اهللا ص لَّمسر"  وبيحصن لليهود مشايل احلجاز، وكان به مزارع : خ

  وخنيل، وال يزال حيمل هذا االسم إىل اآلن، كانت بالداً زراعية، وبالد

)١/١١١(  

  



أن : كجالب التمر إىل خيبر، أو كجالب التمر إىل هجر، يعين: ختيل وإنتاج للتمور، ويضرب املثل فيقال
يت بشيء إىل بلد هي تنتج ذلك الشيء يصبح كجالب التمر إىل خيبر، وهلذا يقول حسان رضي الذي يأ
  .اهللا عنه

  كمستبضع متراً إىل أهل خيربا... إنا ومن يهدي القصائد حنونا 
ى اللَّه علَيه وكانت خيرب بالداً يقْظُنها اليهود، وجال إليها اليهود من املدينة، ملا أجالهم رسول اهللا صلَّ

وسلَّم وهم بنو النضري الذين غدروا بالعهد فحاصرهم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حىت اصطلحوا 
مع النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم على أن يتركوا له ما معهم من السالح والقوة، وجيلوا إىل خيبر وإىل 

هو الَّذي أَخرج الَّذين كَفَروا من أَهلِ {: شام، كما ذكر اهللا ذلك يف أول سورة احلشرأَذْرِعات بأرض ال
إىل آخر } الْكتابِ من ديارِهم لأَولِ الْحشرِ ما ظَننتم أَنْ يخرجوا وظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم من اِهللا

م بنوا النضري من اليهود، مث إن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غزاهم يف السنة اآليات، فهؤالء ه
السابعة من اهلجرة، بعد صلح احلُديبِية، وقبل فتح مكة، ومكّنه اهللا منهم، وفتح خيبر، وحصل املسلمون 

ع لَّى اللَّهم تعاقدوا مع النيب صاالً منها على خريات كثرية، مث إعلى أن يبقوا فيها عم لَّمسو هلَي
للمسلمني، يزرعوا بأجرة، فأقرهم النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وبقوا فيها إىل أن أجالهم عمر بن 

ماً،  بعد ذلك، ألن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مل يقرهم فيها إقراراً دائ- رضي اهللا تعاىل عنه-اخلطاب
، حاصرها رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم واشتد األمر باملسلمني يف "نقركُم فيها ما شئنا: "وإمنا قال

احلصار من قلّة ذات اليد، ومن طول احلصار فبشرهم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذه البشارة من 
  .املشقّة وطول االنتظارأجل أن يذهب عنهم ما جيدون من 

ما جرى عليهم يف : يعين" يف هذا ما جيري على أولياء اهللا من اجلوع، ومن الوباء: "قال الشيخ رمحه اهللا
هذا احلصار من املشقّة، مع أم أولياء اهللا، وفيهم رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومع هذا ناهلم مشقّة 

ا دليل على أن اهللا يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب، وأن اجلوع والفقر وجوع يف هذا احلصار، ويف هذ
  .ليسا دليالً على بغض اهللا ملن يصيبه ذلك، فإن هذا قد يصيب أفضل اخللق

)١/١١٢(  

  

فبات الناس " ألعطني الراية غداً رجالً حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله؛ يفتح اهللا على يديه"
  ". يعطاهايدوكون ليلتهم أيهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
العلَمِ الذي حيمله اجلُند، من أجل أن يهتدوا به، ويلْتفُّوا حوله يف : ، الراية هي" ألعطني الراية"قال 

 القتال، ومحل العلَم يف الغزو من سنة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وكان له رايات، وكان مكتوباً يف رايته



لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهال إله إالَّ اهللا حممد رسول اهللا: ص.  
، هذه ميزة عظيمة هلذا الرجل الذي يعطيه رسول اهللا صلَّى " رجالً حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله"

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه علَيه وسلَّم الراية، ففيه فضل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وأن الرسول 
شهد له ذه الشهادة العظيمة أنه حيب اهللا ورسوله، وأنه حيبه اهللا ورسوله، وله فضائل كثرية، وان كان 

فَسوف يأْتي اُهللا بِقَومٍ يحبهم {: اهللا جل وعال حيب املؤمنني كلهم، واملؤمنون حيبون اهللا، كما قال اهللا
ونبحيوه {.  

فاحلاصل؛ أن ميزة حمبة اهللا ورسوله للمؤمنني موجودة يف كل مؤمن ومؤمنة عموماً، ولكن شهادة 
ففي هذا رد على اخلوارج ، . الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لعلي بن أيب طالب خبصوصه فيها مزية له

ا أن فيها رداً على النواصب الذين الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وكفّروه،كم
يبغضون علياً، ويسبونه، وفيها إثبات فضيلة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، ابن عم 

 إثبات صفة هللا سبحانه وتعاىل، وأنه حيب عباده -أيضاً-الرسول، ورابع اخللفاء الراشدين، ويف هذا
وحيب أولياءه، ففيه إثبات احملبة هللا عز وجلّ، ردا على من ينفي هذه املؤمنني، فاهللا حيب عباده املؤمنني، 

  .الصفة من األشاعرة وغريهم
هذه امليزة الثانية لعلي بن أيب طالب أن اهللا جل وعال يفتح هذا البلد املستعصي " يفتح اهللا على يديه"

  .على يد هذا الويل من أوليائه
إن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أخرب عما حيصل يف املستقبل، عالمة من عالمات النبوة، حيث : وفيه

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوقد حصل كما أخرب به ص.  
فالناس ملا مسعوا هذه البشارة العظيمة، ومسعوا وصف هذا الرجل الذي يتوىل ذلك، من صحابة رسول 

؛ يبحثون عنه، مثل ما "يدوكُون"تموا ذا األمر حملبتهم للخري، وباتوا ليلتهم اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اه
مث ض ودخل مرتله، فخاض الناس يف : "مر معنا يف السبعني األلف الذين أخرب عنهم رسول اهللا

  ، وهذا دليل على أن"أولئك

)١/١١٣(  

  

و هلَيع لَّى اللَّهطاها، فقالفلما أصبحوا غدو على رسول اهللا صعكلهم يرجو أن ي لَّمأين علي بن أيب : س
  " .طالب؟
  .هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأُيت به، فبصق يف عينيه، ودعا له؛ فربأ كأن مل يكن به وجع: فقيل

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 بدنياهم، وأم يتنافسون الصحابة يهتمون بالفضائل، ويهتمون بأمور اآلخرة، أكثر مما يهتم أهل الدنيا



  .يف اخلريات
متىن أن يكون هو ذلك "،"ما متنيت اإلمارة إالَّ هذه الليلة: "حىت إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول

" حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله: "األمري الذي يقود اجليش، ويفتح هذا البلد، حىت ينال هذه امليزة
.  

غدا إذا ذهب : ذهبوا إليه مبكِّرين، من الغدوة، يقال: يعين" دوا على رسول اهللافلما أصبحوا غ: "وقوله
ودواح، فالغو وهو الصباح، ويقال راح إذا ذهب يف املساء، وقت الردالذهاب يف أول النهار، : يف الغ

  .الذهاب يف آخر النهار: والرواح
ك الرجل، لرغبتهم يف اجلهاد يف سبيل اهللا، كلٌ يرجو أن يكون هو ذل: أي" كلهم يرجو أن يعطاها"

  .وإعالء كلمة اهللا، واحلصول على هذه البشارة العظيمة
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيف هذا دليل على: قال الشيخ رمحه اهللا" أين علي بن أيب طالب؟: "قال رسول اهللا ص :

، وأن اإلنسان وإن فعل السبب فإنه قد ال "عىاإلميان بالقدر، حلصوهلا ملن مل يسع هلا، ومنعها عمن س"
حيصل على املطلوب، لكنا مأمورون بفعل األسباب، أما النتائج فأمرها إىل اهللا سبحانه وتعاىل، لكن 
يؤجرون على مسعاهم، وعلى نيتهم الطيبة، وعلى رغبتهم يف اخلري، وعلى خطوام ومشيهم إىل 

  .مالرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
  .من حضر ومن ختلف: يعين" فيه تفَقُّد اإلمام أو القائد جلنده: "- أيضاً-وقال الشيخ

هذا تفَقُّد للجند، ما سكت وترك الذي مل حيضر، بل تفَقُّده، فاإلمام والقائد يتفَقَّد " أين علي؟: قال"
  .جنوده، يتفَقَّد رعيته، وال يسمح ألحد أن يتخلف من غري عذر

  أي أصابه رمد، وهو مرض من أمراض العيون"  هو يشتكي عينيه:قيل"

)١/١١٤(  

  

  " .انفذ على رِسلك حىت ترتل بساحتهم: "فأعطاه الراية فقال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

م بسبب ويروى أنه أصابه يف املدينة، وأنه مل خيرج مع النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ. املعروفة عند األطباء
املرض، ولكن بعدما ذهب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هو وأصحابه من املدينة، ضاقت عليه نفسه، 

كيف أختلف عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؟، فخرج وهو مريض، وحلق بالنيب صلَّى اللَّه : وقال
وهكذا كان صحابة الرسول . ى بعد رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعلَيه وسلَّم وما طابت نفسه أن يبق

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهال {: صولِ اِهللا وسر نلَّفُوا عختابِ أَنْ يرالْأَع نم ملَهوح نمو ةيندلِ الْما كَانَ َألهم
ه ذَلك بِأَنهم ال يصيبهم ظَمأٌ وال نصب وال مخمصةٌ في سبِيلِ اِهللا وال يطَأُونَ يرغَبوا بِأَنفُِسهِم عن نفِْس



حاللٌ صمع بِه ملَه بالً إِلَّا كُتين ودع نالُونَ منال يو يظُ الْكُفَّارغئاً يطوم {.  
  .أرسل إليه من يأيت به" فأرسلوا إليه"
  .تفل من ريقه الطيب الطاهر يف عيين علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: يعين" أيت به، فبصق يف عينيهف"
  .بالشفاء" ودعا له"
مل يصبين " كن معجزاته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، حىت قال علي - أيضاً-وهذا" فربأ كأن مل يكن به وجع"

 حياته رضي اهللا عنه؛ بربكة ريق رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه استمر هذا الشفاء طول: يعين" رمد بعد ذلك
لَّمسو.  

وال شك أن التربك بريق النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وبعرقه وبوضوئه أمر مشروع، وهذا خاص بالنيب 
 بشيء من الصاحلني واألولياء، ألن هذا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، أما غريه فال يتربك بشيء منه، ال يتربك

خاص بالرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأفضل األمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي اهللا عنه، ومع ذلك مل 
يتربك بريقه وال بعرقه رضي اهللا عنه، ما فعله الصحابة معه لعلمهم أن هذا ال جيوز إالَّ يف حق النيب صلَّى 

 ك حبجرته أو بقربه، فهذا ال اللَّهتربأما أن ي ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوفيما انفصل من جسده ص ،لَّمسو هلَيع
جيوز، ألن هذا ليس منفصالً عن جسد النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وسوف يأتينا باب خاص مبن تربك 

  .بشجرة أو حجر أو حنوها
  .دفعها إليه"  الرايةفأعطاه: "وقوله

مث إنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أرشده وأوصاه على عادته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مع قُواده وأمرائه إنه كان 
  .يوصي القُواد واألمراء حينما يبعثهم

)١/١١٥(  

  

  ه،مث ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا تعاىل في
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

فهذا فيه دليل على أن ويلّ األمر يوصي قُواده وخيط هلم اخلطط النافعة اليت يسريون عليها يف مهمتهم، 
  .وال يتركهم ألنفسهم يذهبون بدون وصية، وبدون إرشاد، وبدون وضع خطة يسريون عليها

على هينتك، ال تسرع يف املشي، وال : يعين" ى رِسلكعل"أمض : يعين" انفذ" "انفذ على رِسلك: "وقال
  .يكون هناك أصوات أو صخب، بل يكون هناك هدوء تام، وسري بالرفق

فهذا فيه دليل على مشروعية اهلدوء يف اجلهاد، وترك العجلة ورفع األصوات، ألن ذلك يدل على 
تسرع، خبالف الطيش والركض ورفع الثبات والشجاعة، ويدل على التدبر يف األمر، وعدم العجلة وال

  .األصوات، فإن هذا يدل على اجلنب، ويدل على عدم الثبات



حىت ترتل قريباً من احلصن، وهذا فيه : ما قَرب من املكان، أي: الساحة يراد ا" حىت ترتل بساحتهم"
  .أن ااهدين يرتلون قريباً من البالد احملاصرة، ويقربون منها

باب الدعاء إىل شهادة أن ال إله "هذا حمل الشاهد من احلديث للباب، "  إىل اإلسالممث ادعهم: "وقوله
فهذا فيه دليل على وجوب الدعوة إىل اإلسالم، وأن العدو " ادعهم إىل اإلسالم: "حيث قال". إالَّ اهللا

  .يدعى قبل أن يقاتل، وال يبدأ بالقتال قبل الدعوة
وحيد، واالنقياد له بالطاعة، واخللوص من الشرك وأهله، هذا هو االستسالم هللا بالت: واإلسالم هو

اإلسالم، انقياد مع خضوع وتعبد هللا تعاىل، من مل يستسلم هللا كان مستكرباً، ومن استسلم هللا ولغريه 
  .كان مشركاً، ومن استسلم هللا وحده كان موحداً مسلماً

 اشرح هلم معىن اإلسالم، وبينه هلم، وما جيب .يعين" وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا تعاىل فيه "
عليهم من حق اهللا تعاىل فيه من الصالة، والزكاة، والصيام، واحلج، وغري ذلك من أركان اإلسالم، فال 

  يكفي الدعاء إىل اإلسالم

)١/١١٦(  

  

لو تسأهلم ما هو و. جممالً، كما يثَرثر به بعض الدعاة اليوم ممن يقومون بالدعوة املة إىل اإلسالم
اإلسالم؟، ما استطاعوا أن يعرفوه، فكيف يدعون إىل شيء وهم ال يعرفونه؟، الذي يدعو إىل اإلسالم 

ادعهم إىل اإلسالم، "البد أن يعرف اإلسالم ما هو، ويبينه للمدعوين، ويشرحه هلم، وإالَّ ما معىن 
  " .وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا تعاىل فيه

إمنا هو عليه هو اإلسالم؛ من الطوائف الضالة واملنحرفة والكافرة، كل : سالم امل، فكل يقولأما اإل
: يفسر اإلسالم مبذهبه، وكلمة اإلسالم غطاء كل يدعيها اآلن من الطوائف املنحرفة والضالة والكافرة

ن أن اإلسالم هو ما هم القاديانية، والباطنية، والقبورية، وغريهم من الطوائف املنحرفة، كلهم يدعو
عليه، لكن لو شرح اإلسالم بأنه التوحيد وعبادة اهللا وحده ال شريك له، والرباءة من املشركني، وإقام 

الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت اهللا احلرام، وإفراد اهللا جبميع أنواع العبادات من 
بين اإلسالم الصحيح من اإلسالم املزيف، وهذا ال الذبح والنذر واالستغاثة واالستعاذة، حينئذ يت

 هلَيع لَّى اللَّهيريدونه، ال يريدون أن يبني اإلسالم على حقيقته ألنه يتبني بطالن ما هم عليه، والرسول ص
ادعهم إىل : "ادعوا إىل اإلسالم وبينوا ما هو اإلسالم، كما أوصى علي بن أيب طالب بقوله: وسلَّم قال

، وهلذا ملا ارتد من ارتد عن اإلسالم بعد وفاة " سالم وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا تعاىل فيهاإل
يا خليفة : -ومنهم عمر-رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعزم أبو بكر على قتاهلم، قال له الصحابة 

:  قال؟ إن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقولال إله إالَّ اهللا؟،: رسول اهللا، كيف تقاتلهم وهم يقولون



، وإن الزكاة من حقها، واهللا لو منعوين عقاالً كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه " إالَّ حبقها( "
  ).وسلَّم لقاتلتهم عليه

هللا بدون التزام مبعناها ومدلوهلا، حىت لو ال إله إالَّ ا: فاإلسالم ليس جمرد انتساب ودعوى فقط، أو قول
كان عقاالً يؤدونه إىل رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يعترب من حق ال إله إالَّ اهللا، فكيف بالذي ال 

أنا مسلم؟، كيف بالذي جيحد : أنه مسلم؟، كيف بالذي جيحد وجوب الزكاة ويقول: يصلي وهو يقول
 أنا مسلم؟، بل أعظم من ذلك كيف بالذي يدعو غري اهللا وهو يقول أنا مسلم؟، :وجوب الصوم ويقول

  يدعو القبور

)١/١١٧(  

  

  " .فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري لك من حمر النعم
  ".خيوضون: يدوكُون أي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . هذا هو اإلسالم؟هل. واألضرحة ويذبح هلا وينذر هلا ويقول أنا مسلم؟

جيب أن نعرف هذا األمر العظيم، وهذا األصل العظيم، وهذه القاعدة العظيمة، وهذا الذي جيب أن 
يركِّز الدعاة عليه، إذا كانوا يريدون أن تكون دعوم إىل اهللا دعوة صحيحة، أما إذا كانت جمرد 

وجلّ، وليس هو اإلسالم، انتساب، كلٌ يدخل حتتها، وجيعل اإلسالم جمرد غطاء، فهذا ال ي رضي اهللا عز
  .ألن كال يدعي أنه، على اإلسالم ولو كان مشركاً

اإلسالم واإلميان ليس جمرد دعوى، أو انتساب، أو هوية تكتب يف حفيظة النفوس، أو يكتب أن دين 
بى اُهللا إِلَّا أَنْ يتم ويأْ{: الدولة الرمسي هو اإلسالم؛ والعمل على خالفه، يأىب اهللا ذلك سبحانه وتعاىل

  .} نوره ولَو كَرِه الْكَافرونَ
خذوا منهج الدعوة من هذا وأمثاله، ال تأخذوا، منهم الدعوة من نظام اجلماعة الفالنية أو اجلماعة 

هلَيع لَّى اللَّههذا العالّنية، خذوا نظام الدعوة، ومنهج الدعوة من كالم اهللا وكالم رسول اهللا ص ،لَّمسو 
  .هو منهج الدعوة

أقسم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو " فواهللا: "مث بين صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فضيلة الدعوة إىل اهللا، فقال
الصادق املصدوق، والقَسم أحياناً يؤتى به من أجل االهتمام بالشيء وتوكيده، وهلذا يقول الشيخ يف 

، اإلنسان إذا أفىت بفتوى وهو يتأكد أا هي حكم اهللا عز وجلّ يقسم "احلَلف على الفتيا: "فيهمسائله 
  .عليها، وحيلف عليها

. هذا ترغيب يف الدعوة إىل اهللا عز وجلّ" ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري لك من حمر النعم"



  .اقة النفيسة، ألن اإلبل احلُمر أنفس أموال العرباإلبل احلُمر، مجع محراء، وهيت الن" حمر النعم"و
فكيف إذا اهتدى على يديك مجاعة؟، أو اهتدى على يدك أمة، أو اهتدى على يدك أجيال تأيت من 

  بعدك؟
  .فضل الدعوة إىل اهللا: هذا فيه

به من انظروا ماذا حقق اهللا من اخلري بسبب دعوة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، ومن اهتدى بسب
  األجيال اليت ال تزال إىل اآلن واحلمد هللا، ومن بركات دعوة

)١/١١٨(  

  

دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، ألن الشيخ حممد بن عبد الوهاب تتلمذ : شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .على كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أمور العقيدة، فقام ذه الدعوة املباركة

من دعا إىل : "ية األول من األجر؟ كما قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف احلديث اآلخرإذاً ماذا حيصل للداع
، فكيف باألجر الذي " هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً

ن من اخللق إىل يوم القيامة حيصل للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سيد الدعاة، وإمام الدعاة؟، من يؤم
حيصل للرسول مثل أجره، وكذلك األئمة من بعده، الدعاة الذين جاءوا بعد الرسول، حيصل هلم من 

  .األجور مثل أجور من تبعهم، نسأل اهللا الكرمي من فضله
رسوله، فضل الدعوة إىل اهللا عز وجلّ، والدعوة إىل اهللا أن تدعو الناس إىل كتاب اهللا وسنة : فهذا فيه

وإخالص العبادة هللا عز وجلّ، واحلكم مبا أنزل اهللا، هذه هي الدعوة إىل اهللا عز وجلّ، ليست جمرد 
انتساب، أو جمرد شكليات، أو جمرد شعارات، وهلذا كل دعوة ترتكز على املنهج الصحيح تنجح بإذن 

  .اهللا ولو بعد حني
 دعوته فيما بعد، ملاذا؟، ألا دعوة أصيلة، هذا شيخ اإلسالم عذِّب ومات يف السجن؛ لكن جنحت

فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاًء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ {: ترتكز على الكتاب و، لسنة، كما قال اهللا تعاىل
  .} في اَألرضِ

  .ثاء السيل فإن هذا غثاء كغ- حىت ولو تجمهر حوهلم مئات األلوف-أما دعاة الضالل
فالدعوة الصحيحة يبقى خريها وأثرها على مر األجيال، أما الدعوة غري الصحيحة، أو الدعوة املغرضة 

اليت يقصد منها أشياء أخرى؛ فهذه وإن تجمهر الناس حوهلا يف وقت من األوقات، إالَّ أا ال بركة 
  .فيها، وال خري فيها، وال تؤثر يف الناس خرياً

  :يث فيه من املسائل ما مررنا عليه، وميكن أن جنمله فيما يليوهذا احلد



فيه مشروعية إرسال الدعاة، ألن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أرسل علي بن أيب طالب داعياً : أوالً
  .إىل اهللا قبل اجلهاد

)١/١١٩(  

  

وز أن يكون القتال قبل الدعوة، قال أن الدعوة تكون قبل القتال، وال جي: -وهي مسألة مهمة-: ثانياً
  .} وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ رسوالً{: تعاىل
فيه وصية اإلمام ملن يبعثه للدعوة إىل اهللا، وأنه خيطط له املنهج السليم، ويرشده إىل الطريق : ثالثاً

من إمامه، وال يستبد هو بشيء، الصحيح الذي يسري عليه، وأن املُرسل يستمد اإلرشادات من قائده و
  .ألن هذا أضبط لألمور

يف احلديث دليل على إثبات صفة من صفات اهللا عز وجلّ، وهي احملبة، ردا على نفاة الصفات، : رابعاً
  .الذين ينفون صفات اهللا عز وجلّ

  .لَّميف احلديث دليل على معجزات من معجزات النيب صلَّى اللَّه علَيه وس: خامساً
  .، وقد وقع هذا" ألعطين الراية غداً: "قوله: أحدها
  .إخباره عن وقوع الفتح، وقد وقع: ثانياً
  .بصقه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف عيين املريض فيشفى يف احلال: ثالثاً

  .-والسالم عليه الصالة -هذه كلها من معجزاته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعالمات نبوته
، رداً على أعدائه من اخلوارج - رضي اهللا تعاىل عنه-فيه فضل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب: سادساً

والنواصب وغريهم ممن يتنقّصون الصحابة، ويقلّلون من قدرهم وشأم، رضي اهللا تعاىل عنهم 
  .وأرضاهم، والسيما اخللفاء الراشدون رضي اهللا تعاىل عنهم

 احلديث دليل على حرص الصحابة على اخلري، وأم يتنافسون يف أمور اخلري، ألم باتوا يف: سابعاً
يبحثون من سيحصل على هذه امليزة العظيمة، وأيضاً بادروا كلهم يف الصباح، : يعين" يدوكون"ليلتهم 

  .كلهم يرجوا أن يعطاها
يسع إليه، وال حيصل ملن سعى إليه لكن السعي فيه اإلميان بالقدر، وهو أن األمر قد حيصل ملن مل : ثامناً

  .إىل اخلري مأمور به وحصول النتائج من اهللا سبحانه
وهي بيان : - هذا احلديث يف الباب من أجلها- وهي املسألة املهمة اليت ساق الشيخ رمحه اهللا -:تاسعاً

  .اسمنهج الدعوة إىل اهللا عز وجلّ، وأن الداعية يدعو إىل اإلسالم ويشرحه للن

)١/١٢٠(  

  



اذهب على رِسلك : "فيه بيان خطة اجلهاد الشرع، حيث إن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: عاشراً
، هذا فيه التدرج يف الدعوة، والتهيء هلا شيئاً فشيئاً، بدون " حىت ترتل بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم

  .تسرع، وبدون جلَبة، وفَخفَخة
دعوة أهل الكتاب إىل اإلسالم، مع أم أهل كتاب، : فيه كما ذكر الشيخ رمحه اهللا: حادي عشر

ويزعمون أم مؤمنون، وأم على اإلسالم، وبيان أن ما هم عليه ليس هو اإلسالم، وإن كان ينتسبون 
مد صلَّى اللَّه علَيه إىل األنبياء، فهم ليسوا على اإلسالم، ملاذا؟، ألن اهللا أوجب إتباع هذا الرسول حم

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اَهللا {: وسلَّم على كل خملوق على وجه األرض، من اليهود والنصارى وغريهم
يمحر اُهللا غَفُورو كُموبذُن لَكُم رفغياُهللا و كُمبِبحونِي يبِعذا ال} فَات دين ، ألن اهللا نسخ األديان السابقة

هذه األمة، فتحول الكتاب : يعين} ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا{: العظيم، وجعله هو الدين الباقي
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولُ اِهللا {: والدين والدعوة إىل ما جاء به هذا الرسول صسي رإِن اسا النها أَيقُلْ ي

ج كُمضِإِلَياَألرو اتاومالس لْكم ي لَهيعاً الَّذكما أنه ميلك السموات واألرض فهو الذي : ، أي} م
  .أرسلين، واألمر له سبحانه وتعاىل

فيه فضل الدعوة إىل اهللا عز وجلّ، وأن الداعية حيصل له من األجر مثل أجر املدعوين، : ثاين عشر
  .وأنفس مما يف الدنيا من األموالوأيضاً حيصل له من األجر ما هو خري 

)١/١٢١(  

  

  .باب تفسري التوحيد وشهادة أن ال إله إالَّ اهللا :] * الباب السادس[ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، "باب الدعاء إىل شهادة أن ال إله إالَّ اهللا : "مناسبة هذا الباب ملا قبله ظاهرة؛ ألن الباب الذي قبله
سري هذه الكلمة، وبيان معناها، ألن الذي يدعو إىل شيء ويطلب من الناس أن وهذا الباب يف تف

ال إله : يفعلوه، فالبد أن يبينه هلم، ويوضحه هلم توضيحاً تاما، وال يكتفي مبجرد أن يقول للناس قولوا
هللا، وأن يبني هلم معىن ادخلوا يف اإلسالم، بل البد أن يبني هلم معىن ال إله إالَّ ا:  أو يقول للناس١إالَّ اهللا

اإلسالم الذي يدعوهم إليه، والبد مع ذلك أن يبين هلم ما يناقض اإلسالم، وما يناقض ال إله إالَّ اهللا، 
من أنواع الردة، وأنواع الشرك، حىت تكون دعوته مثمرة، وحىت يستفيد الناس من دعوته، أما أن 

  .يدعوهم إىل شيء جممل، فهذا ال يكفي
من الذين يتسمون بالدعوة يف هذه األيام من اجلماعات أو األفراد، أكثرهم ال يعرفون معىن ال إله وكثري 

إالَّ اهللا على احلقيقة، وال يعرفون معىن اإلسالم على احلقيقة، وال يعرفون نواقض اإلسالم، ونواقض 
 ال حيب أن يبني للناس هذه الشهادتني، وإمنا يدعون إىل شيء جممل، ورمبا أن بعضهم يفهم هذا، ولكن



 ينفُرون منه، وهو يريد أن جيمع الناس، يجمعهم على ماذا؟، على جهالة؟، - بزعمه-األشياء ألم
قُلْ {: البد أن تبني ما تدعو إليه، وتوضح ما تدعو إليه كما قال تعاىل يف حق نبيه. جيمعهم على ضاللة؟

العلم مبا يدعو إليه، ومعرفة : والبصرية معناها} ى بصرية أَنا ومنِ اتبعنِيهذه سبِيلي أَدعو إِلَى اِهللا علَ
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهملا -كما سبق يف آخر الباب الذي قبل هذا-معناه، حىت يوضحه للناس، والنيب ص 

ربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا ادعهم إىل اإلسالم، وأخ: "بعث عليا رضي اهللا عنه وأعطاه الراية، قال
  ، إذا" أخربهم مبا جيب عليهم: "واكتفى ذا، بل قال" ادعهم إىل اإلسالم: "، ما قال"تعاىل فيه

__________  
أمرت أن أقاتل : "وقال" قولوا ال إله إالَّ اهللا: "وأما أن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال للمشركني١

: فألن املشركني يعرفون معىن هذه الكلمة ألنه ملا قال هلم ذلك قالوا". وا ال إله إالَّ اهللالناس حىت يقول
وكثري من الناس ال يعرفون معناها بدليل أم يقولوا ويدعون غري اهللا من ". أجعل اآلهلة إهلاً واحداً"

  املوتى وغريهم

)١/١٢٢(  

  

  .إلسالم، واشرحه هلم، حىت يدخلوا فيه على بصريةمعىن ا: قبلوا أن يدخلوا يف اإلسالم، فبين هلم
شهادة : إنك تأيت قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: "وقال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ملعاذ

، إىل آخر " أن ال إله إالَّ اهللا، فإن هم أجابوك لذلك، فأخربهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات
، بل أمره أن يبين هلم بعدما ينطقون " ادعهم إىل شهادة أن ال إله إالَّ اهللا : " يقف عند قولهاحلديث، ومل

بالشهادتني، أن يبين هلم مقتضى هاتني الشهادتني، وأنه ليس املراد جمرد النطق ما والتلفظ ما، بل 
  .البد من االلتزام والعمل

؛ ليتبني من ذلك "باب الدعاء إىل شهادة أن ال إله إالَّ اهللا"د من هنا عقد الشيخ رمحه اهللا هذا الباب، بع
أن من دعا إىل شهادة أن ال إله إالَّ اهللا، فالبد أن يفسرها، ويفسر التوحيد، حىت تكون دعوته على 

بصرية، أما إن كان ال يعرف هذا، فال يدخل فيما ليس من شأنه، حىت يتعلم هو بنفسه أوالً، أو إن كان 
ف هذا ولكن ال يريد أن يبينه للناس لغرض يف نفسه، أو إلرضاء مجاعته أو حزبه؛ فليبتعد عن هذا، يعر

وال يكون حمسوباً على الدعوة، وهو ال يقوم بواجبها، ألن هذا يصبح سبةً على الدعوة، ونكْسة على 
  .الدعوة

معىن الدعوة، وال يفهمون ما يطلب ، هم ال يفهمون -كما يقولون-فهؤالء الذين شغلونا موم الدعوة 
من الداعية، فالواجب أن يكون الدعاة على بصرية، حىت تجدي دعوم، وحىت تنفع، وحىت يكتب هلم 

  .األجر عند اهللا سبحانه وتعاىل



هذا من عطف الدال على املدلول، املدلول " تفسري التوحيد، وشهادة أن ال إله إالَّ اهللا : "وقول الشيخ
وحيد، فهو هو التوحيد، وشهادة أن ال إله إالَّ اهللا هو الدال، ألن شهادة أن ال إله إالَّ اهللا تدل على الت

من عطف الدال على املدلول، والشيخ رمحه اهللا مجع بينهما يف الترمجة ليبني أن معنامها واحد، فمعىن 
د، من أجل أن ال خيفى هذا على أحد، فيظن التوحيد هو ال إله إالَّ اهللا، ومعىن ال إله إالَّ اهللا هو التوحي

أن التوحيد غري ال إله إالَّ اهللا، بل مها شيء واحد، فهذا معىن مجع الشيخ رمحه اهللا، بني اللفظتني يف 
  .الترمجة

  .وقد ذكر الشيخ يف هذا الباب أربع آيات، وذكر حديثاً واحداً

)١/١٢٣(  

  

  .اآلية} عونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْربأُولَئك الَّذين يد{: وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

: ، تتمة اآلية"} أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب{: قوله تعاىل: اآلية األوىل
}محونَ رجريذُوراًوحكَانَ م كبر ذَابإِنَّ ع هذَابافُونَ عخيو هإن هذه اآلية : قال مجهور املفسرين} ت

نزلت يف قوم كانوا يعبدون املسيح وأُمه وعزيراً، فبين اهللا سبحانه أن هؤالء الذين تدعوم هم عبادي 
عة، فهم عباد من عبادي، والعبد ال يصلح أن يدعونين، وهم فقراء إيلّ يدعونين، ويتقربون إيلّ بالطا

إِنْ كُلُّ من في السماوات {: يكون معبوداً، وليس هناك يف السموات واألرض إالَّ من هو عبد هللا
مالئكَةُ لَن يستنكف الْمِسيح أَنْ يكُونَ عبداً للَّه وال الْ{، } )٩٣(واَألرضِ إِالَّ آتي الرحمنِ عبداً

، فكل اخللق، كل سكان السموات واألرض كلهم عباد هللا، فال يصلح أن يعبدوا من دون } الْمقَربونَ
قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من دونِه فَال يملكُونَ كَشف {: اهللا عز وجلّ، ولذلك قال اهللا يف اآلية اليت قبلها

حال تو كُمنع را من دون اهللا} )٥٦(وِيالًالضهذا تعجيز للمشركني، وتعجيز آلهلتهم اليت يعبدو.  
والزعم مطية الكذب، الزعم يطلق على األمر الذي " الذين زعمتم"هذا أمر ديد ووعيد، " قل ادعوا"

غري اهللا : يعين}  دونِهمن{. أم ينفعون أو يضرون من دون اهللا عز وجلّ} الَّذين زعمتم{ال حقيقة له، 
إذا نزل بكم مرض فإن كل هؤالء الذين } فَال يملكُونَ كَشف الضر عنكُم وال تحوِيالً{سبحانه وتعاىل، 

 كلهم ال ميلكون كشف الضر، - مبا فيهم املالئكة واألنبياء والصاحلون واألولياء-تدعوم من دون اهللا
قُلْ أَفَرأَيتم ما {: لن يستطيع أحد رفعه إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل، كما قال تعاىلإذا أنزل اهللا ضرا بعبد ف

هرض فَاتكَاش نلْ هه راُهللا بِض نِياداِهللا إِنْ أَر وند نونَ معدال ميلكون كشف الضر، ال ميلك } ت
: أي} وال تحوِيالً{بذلك تبطل عبادة هؤالء، كشف الضر إذا نزل وال يرفعه إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل، و

نقله من حمل إىل حمل، ال ميلكون نقل املرض من عضو إىل عضو، إذا أنزله اهللا بالرأس فال يستطيع كل 



اخللق أو األطباء املَهرة، ال يستطيعون أن حيولوا وجع الرأس إىل اليد، أو وجع اليد إىل الرجل، أبداً، 
ن أن حيولوه من شخص إىل شخص آخر، إذا نزل مرض بعبد من العباد فلن وكذلك ال يستطيعو

  يستطيع أطباء العامل واملستشفيات واملنظمات الصحية العاملية أن تنقل املرض

)١/١٢٤(  

  

من شخص إىل شخص، ويصبح املنقول عنه بريئاً صحيحاً، أو ينقلون املرض من بلد إىل بلد، ال 
ير العزيز العليم، هو الذي يقدر على كشف الضر ورفعه ائياً، ويقدر يستطيعون هذا، وإمنا هذا تقد

  .على حتويله من حمل إىل حمل إذا شاء سبحانه وتعاىل
وهذا من التحديات اليت يتحدى اهللا ا املشركني، ولن جييبوا عنها إىل أن تقوم الساعة، فدلّ على 

  .انقطاع حجتهم
لضر، أو تستطيع حتويل الضر، ما أحد قال هذا، فدلّ على بلى آهلتنا تستطيع كشف ا: ال أحد قال

  .انقطاع حجتهم واخنصامهم، وعاد األمر هللا سبحانه وتعاىل
 م عباد هللا، هم بأنفسهم يدعون اهللا عزم من دون اهللا أن سبحانه وتعاىل أن هؤالء الذين تدعومث بي

ن يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب أُولَئك الَّذي{: وجلّ؛ يرجون رمحته، وخيافون عذابه
هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجرير، وكل الصاحلني، } ويزه، وعفاملالئكة وعيسى عليه السالم وأُم ،

  .واألولياء ذه املثابة، كلهم يبتغون إىل رم الوسيلة
: األصل السبب الذي يوصل إىل املقصود، فالسبب الذي يوصل إىل املقصود يسمىوالوسيلة معناها يف 

  .وسيلة
 عليه -، وعيسى- عليهم الصالة والسالم-الطاعة والقُرب، فاملالئكة: فالوسيلة: وأما معناها هنا

الطاعة، يعبدون اهللا، الصالة والسالم، وعزير عليه السالم، واألولياء والصاحلون كلهم يتقربون إىل اهللا ب
كل واحد يرجو أن يكون أقرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل، } أَيهم أَقْرب{. يعبدون اهللا ألجل أي شيء؟

، فدلّ على أم عباد فقراء إىل اهللا سبحانه } ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه{يتقربون إليه بطاعته، 
م حباجة إليها، وخيافون عذاب اهللا أن يرتل م، إذاً هم ال يستطيعون أن وتعاىل، يرجون رمحة اهللا أل

جيلبوا ألنفسهم النفع، وال يستطيعون أن يدفعوا عنها الضرر، فكيف ميلكون ذلك لكم يا من 
  .تعبدوم؟

: وسيلة معناهاالطاعة والعبادة، وليس معناها ما يظنه، القبوريون واملخرفون أن ال: فالوسيلة هنا معناها
هذه هي الوسيلة عند املشركني قدمياً وحديثاً، . أن جتعل بينك وبني اهللا شخصاً يرفع حوائجك إىل اهللا

  كما يتخذ الناس الوسائط عند امللوك وعند السالطني، قاسوا اهللا جل وعال باخللق، فكما أن الناس



)١/١٢٥(  

  

 الوزراء واملقربني لدى امللوك ليبلّغوا حوائجهم إىل ال يتوصلون إىل امللوك والسالطني إالَّ بوسائط من
البد أن جنعل بيننا وبني اهللا واسطة ترفع : امللوك والسالطني، قاسوا اهللا جل وعال على خلقه، فقالوا

فذحبوا هلم من دون اهللا، ونذروا : وتقربوا إىل هؤالء الوسائط بأنواع العبادات. حوائجنا إىل اهللا عز وجلّ
دون اهللا، كاحلاصل عند قبور األولياء اليوم، يذحبون للقبور، وينذرون هلا، ويطوفون ا، هلم من 

ويتمرغون على تراا، ويتمسحون جبدراا وشبابيكها؛ من أجل أن هؤالء املوتى رجال صاحلون، 
  .يرفعون حوائج هؤالء إىل اهللا بزعمهم

هذا تنقُّص هللا سبحانه وتعاىل، وقد رد اهللا هذه هي الوسيلة عند هؤالء، الذين انتكست أفهامهم، و
، وقال } ويعبدونَ من دون اِهللا ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا عند اِهللا{: عليهم بقوله

 ليقَربونا إِلَى اِهللا زلْفَى إِنَّ اَهللا يحكُم بينهم في ما والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء ما نعبدهم إِالَّ{: تعاىل
كَفَّار بكَاذ وه ني مدهفُونَ إِنَّ اَهللا ال يلتخي يهف مم } هاختذوا الوسائط من األولياء بزعمهم أ ،

 دون اهللا، فصرفوا العبادة للمخلوقني من يقربوم إىل اهللا زلفى، أو يشفعون هلم عند اهللا، فعبدوهم من
  .أجل أن املخلوقني يتوسطون عند اهللا سبحانه وتعاىل

هذا شرك األولني وشرك أهل هذا الزمان باختاذ الوسائط والشفعاء من األموات والغائبني بينهم وبني اهللا 
 اإلنس واجلن من هذه سبحانه وتعاىل، وصرفوا هلم أنواع العبادات والقُربات، مبا زين هلم شياطني

  .األباطيل، هذه هي الوسيلة عند هؤالء
الطاعة والعبادة، وليست اختاذ األشخاص وسائط، وإمنا هي : أما الوسيلة يف القرآن والسنة فمعناها

الطاعة والعبادة هللا عز وجلّ، واهللا تعاىل قريب جميب، يعلم كل شيء، ليس حباجة بأن جتعل بينك وبينه 
ع حوائجك إليه، مباشرة، وصلِّ له، واحنر له، وانذر له، واعبده، وهو سبحانه وتعاىل وسائط، بل ارف

، ما الداعي إىل إنك } وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان{: قريب جميب
وإِذَا سأَلَك عبادي {وتعاىل وجييب؟، جتعل بينك وبني اهللا وسائط وهو قريب يسمعك ويراك سبحانه 

، باب اهللا } عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ
  مفتوح يف الليل والنهار، وهو قريب من عباده سبحانه وتعاىل،

)١/١٢٦(  

  

هل : "ب، وال خيفى عليه شيء، يرتل كل ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقولال يغي
من سائل فأعطيه؟، هل من داع فأستجيب له؟، هل من مستغفر فأغفر له؟، هل من تائب فأتوب 



  ".عليه؟
بياء والصاحلني فاهللا سبحانه وتعاىل ليس حباجة إىل أنك تتخذ بينك وبينه وسائط من األشخاص؛ من األن

وخواص عباده من املالئكة واألنبياء يبتغون إليه . واملالئكة، بل ادعه مباشرة، وتقرب إليه مباشرة
، خياف منه أولياء اهللا سبحانه } إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُوراً{: الوسيلة، ويرجون رمحته، وخيافون عذابه

  .وتعاىل العارفون به
أن ال يدعى إالَّ اهللا، وأا ال تتخذ الوسائط بني العباد وبني اهللا : ن من معىن ال إله إالَّ اهللافهذه اآلية فيها أ

  .ال إله إالَّ اهللا: من اخللق، فمن اختذ بينه وبني اهللا واسطة فقد أخلّ مبعىن
رب والعبادة هللا تدل على أن من معىن ال إله إالَّ اهللا أن يصرف الدعاء والتق: هذه اآلية األوىل يف الباب

سبحانه وتعاىل، ال تصرف ألحد من خلقه حبجة أنه واسطة بني العبد وبني ربه عز وجلّ، ألن اهللا ليس 
  .بينه وبني عباده واسطة من هذا النوع

  .أما الواسطة يف تبليغ الوحي فإن بني اهللا وبني عباده واسطة لتبليغ الوحي والرساالت
اهللا يف رفع حوائجهم؛ فهذه غري موجودة، وهلذا يقول شيخ اإلسالم ابن أما الواسطة بني العباد وبني 

  ".هناك واسطة من جحدها فقد كفر، وهناك واسطة من أقر ا فقد كفر: "تيمية رمحه اهللا
  فما هي هذه الواسطة اليت من جحدها فقد كفر؟

ليغ الرساالت واألوامر ، فهم واسطة بني اهللا وبني عباده يف تب- عليهم الصالة والسالم-هم الرسل
  .والنواهي، فمن جحدها فقد كفر، ألنه جحد رسالة الرسل

وهناك واسطة من اقر ا فقد كفر، وهي أن جيعل إنسان بينه وبني اهللا واسطة يف تبليغ حوائجه ورفع 
  . تطلب له من اهللا ما حيتاجه- بزعمه-دعائه، يتقرب إىل هذه الواسطة بالعبادة، وهذه الواسطة

)١/١٢٧(  

  

  .اآلية} إِالَّ الَّذي فَطَرنِي) ٢٦(وإِذْ قَالَ إِبراهيم َألبِيه وقَومه إِننِي براٌء مما تعبدونَ{: وقوله
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

إِلَّا الَّذي ) ٢٦(ي براٌء مما تعبدونَوإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِ{: " قوله سبحانه وتعاىل: اآلية الثانية
 -إبراهيم هو اخلليل" } )٢٨(وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ) ٢٧(فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ

 باتباعه واالقتداء به، ، الذي تكرر ذكره يف القرآن الكرمي، وأثىن اهللا عليه، وأمر-عليه الصالة والسالم
قُدوة يقتدى به، : ، اختذه اهللا خليالً، وجعله إماماً للناس، أي- عليه الصالة والسالم-وهو أبو األنبياء

، فكل األنبياء } وجعلْنا في ذُريته النبوةَ والْكتاب{: وجعل األنبياء الذين جاءوا من بعده من ذريته
براهيم فهم من ذرية إبراهيم عليه السالم، فأنبياء بين إسرائيل من ذرية إسحاق، الذين جاءوا بعد إ



، - عليه الصالة والسالم-وحممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من ذرية إمساعيل، فكلهم إذاً من ذرية إبراهيم
  ".أبا األنبياء"وهلذا سمي 

 "}َألبِيه يماهرإِذْ قَالَ إِب{. " ما بدأ بأبيهأول " } وهمقَوالذين بعثهم اهللا إليهم، وهم األمة اليت " } و
كانت تعبد الكواكب، وهم الصابئة املشركون الذين كانوا يعبدون الكواكب، وكان ملكهم النمرود 

  :الذي قال اهللا فيه
}هبي رف يماهرإِب اجي حإِلَى الَّذ رت {يكون هناك رب غريه ، جادله وجحد أن } أَلَملْكاُهللا الْم اهأَنْ آت {

إِذْ قَالَ {بسبب أن اهللا أعطى النمرود امللك تكبر وعصى، بدل أن يشكر اهللا عز وجلّ ما أعطاه، : يعين
يتأُميِي وا أُحقَالَ أَن يتمييِي وحي يالَّذ يبر يماهرمن شاء فأراد ، مبعىن أن يقتل من شاء ويترك} إِب 

قَالَ إِبراهيم فَإِنَّ اَهللا يأْتي بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها {: إبراهيم أن يأيت بأمر ال ميكنه أن يغالط فيه
ي كَفَرالَّذ هِترِبِ فَبغالْم نعي أنه} مغالط ويدفلم ميكنه أن يغالط يف هذا األمر، ألنه ال ميكنه أنه ي ، 

فَبهِت الَّذي كَفَر واُهللا ال يهدي الْقَوم {يأيت بالشمس من املغرب، معاكسة لتدبري اهللا سبحانه وتعاىل، 
نيمالظَّال {.  

قطع الصلة والبعد عن املُتبرأُ منه، : براء وبريء مبعىن واحد، معناه" } إِننِي براٌء مما تعبدونَ{: " وقوله
البعد واالنقطاع، يقال برأ : القُرب واالتصال باملُواىل، أما الرباءة فمعناها: املواالة، فإن معناهاخبالف 

  .القلم إذا قطعه

)١/١٢٨(  

  

يعين مما تعبدون من األصنام والكواكب وغريها، وهذا حتد هلم، حتدى آهلتهم وتربأ " } مما تعبدونَ{" 
ت منه، ألنه يتربأ منها على رؤوس األشهاد، ويكفر ا، ومع ذلك ال متسه منها، ولو كانت قادرة النتقم
  .بسوء؟، هذا دليل على بطالا

ابتداء : خلقين، فالفَطْر معناه: ، يعين"} فَطَرنِي{" اهللا سبحانه وتعاىل، و: يعين" } إِالَّ الَّذي فَطَرنِي{" 
  .ربه وحده ال شريك لهاخللق من غري مثال سابق، فلم يتربأ منه ألنه 

الَّ ِ}" النفي؛ ال إله، : معناه" } إِننِي براٌء{: " ال إله إالَّ اهللا، ألن قوله: وهذا معىن" } فَإِنه سيهدينِ{" 
 اهللا فهذه اآلية فيها معىن ال إله إالَّ اهللا، إذاً فهي تفسر ال إله إالَّ. معناه، اإلثبات؛ إالَّ اهللا" } الَّذي فَطَرنِي

  .بأن معناها ترك عبادة األصنام، والرباءة منها، وإخالص العبادة هللا
: أما الذي يعبد اهللا ويعبد معه غريه، فهذا مل حيقق ال إله إالَّ اهللا، وان كان يتلفظ ا بلسانه، فالذي يقول

ا، يطلب املدد منها، ال إله إالَّ اهللا مث يذهب إىل القبور، ويطلب منها احلوائج، ويتمسح ا، ويستغيث 
فهذا مل يتربأ من الشرك، فال تنفعه ال إله إالَّ اهللا ولو قاهلا عدد األنفاس، ألن ال إله إالَّ اهللا . ويطوف ا



ليست جمرد لفظ يقال باللسان، وإمنا هلا مقتضى ومدلول ومعىن البد أن حيقق، وهو عبادة اهللا والرباءة 
تربأ من الشرك فإنه مل حيقق ال إله إالَّ اهللا، وإن تلفظ ا، وجعل له فالذي ال ي. من الشرك واملشركني

منها أوراداً صباحية ومسائية، ومعه سبحة طول الباع يسبح ا، ومعه أوراد يرددها وفيها ال إله إالَّ اهللا 
  .أ من الشرك، فيترب- عليه الصالة والسالم-آالف املرات، ال تنفعه أبداً حىت يفعل ما فعل إبراهيم

 عليه الصالة -جعل ال إله إالَّ اهللا كلمة باقية يف عقبه، يف ذرية إبراهيم" } وجعلَها كَلمةً باقيةً{" 
، فال يزال فيها من يقول هذه الكلمة ويعمل ا إىل أن بعث حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ا، -والسالم

، وإن خالفها األكثر، إالَّ أنه يوجد يف ذرية إبراهيم عليه السالم من التزم ا بقيت يف عقبه. ودعا إليها
ولو كانوا قليلني، إىل أن بعث حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فلم تخلُ األرض من التوحيد وهللا احلمد، 

ال تقوم : "امة، كما يف احلديثوال ختلو إالَّ عند قيام الساعة، وإذا خلت األرض من التوحيد قامت القي
  الساعة ويف األرض

)١/١٢٩(  

  

  .اآلية} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اِهللا{: وقوله
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 قامت ا السموات ، ألن األرض ال تبقى إالَّ فع التوحيد، ألن ال إله إالَّ اهللا كلمة" اهللا اهللا: من يقول
واألرض، ونصبت من أجلها املوازين، وأُسست امللّة، وفُرض اجلهاد، من أجل ال إله إالَّ اهللا، فهذه 

الكلمة ال تزال، لكن أحياناً يكثر أنصارها والقائمون ا، وأحياناً يقلُّون، إالَّ أم ال ينعدمون إالَّ عند 
يكون يف األرض من يعبد اهللا وحده ال شريك له إىل قرب قيام قيام الساعة، حىت ولو كثر الشرك، فإنه 

  .الساعة
يرجعون إليها، وحيققوا، وهذا حاصل واحلمد هللا، فإنه وإن حصل الشرك : أي} لَعلَّهم يرجِعونَ{

وكثر، فإن من ذرية إبراهيم عليه السالم من يرجع إىل التوحيد الصحيح ويدعو إليه وجيدده للناس، 
  . من رمحة اهللا سبحانه وتعاىلفهذا

الرباءة من الشرك، :  دلّت على أن معىن التوحيد، وشهادة أن ال إله إالَّ اهللا- كما ذكرنا-فهذه اآلية
  .وإفراد اهللا تعاىل بالعبادة، فهي تفسر ال إله إالَّ اهللا

والْمِسيح ابن {: تتمة اآلية} باباً من دون اِهللاتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَر{: قوله تعاىل: اآلية الثالثة
مجع : األحبار} أَحبارهم} {مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَهاً واحداً ال إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ

  .لعابدمجع راهب، وهو ا: والرهبان. حبر، أو حبِر، وهو العامل
واألحبار والرهبان موجودون يف اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً 



من دون اهللا، بأي شيٍء اختذوهم أرباباً من دون اهللا، فسر ذلك النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَعدي بن 
: " لَّه علَيه وسلَّم وقرأ عليه الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمحامت الطائي؛ ملا جاء إىل النيب صلَّى ال

يا : ، واستشكلها عدي، ألنه كان نصرانيا، فقال"} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اِهللا{
و هلَيع لَّى اللَّهرسول اهللا لسنا نعبدهم، فقال النيب صلَّممون ما أحل اهللا، فتحرمونه؟: "سأليسوا حير " ،

  " .فتلك عبادم: "بلى، قال: ، قال" أليسوا حيلُّون ما حرم اهللا، فتحلُّونه؟: "بلى، قال: قال
رمي أم أطاعوهم يف حتليل احلرام وحت" } اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اِهللا{: " فمعىن

  احلالل؛ فدلّ هذا على أن من أطاع خملوقاً يف حتليل ما

)١/١٣٠(  

  

  .حرم اهللا أو حترمي ما أحل اهللا، فقد اختذه ربا يعبده من دون اهللا، وهذا ما يسميه العلماء بشرك الطاعة
هللا سبحانه وتعاىل، أن ال يطاع إالَّ ا: أا دلّت على أن من معىن ال إله إالَّ اهللا: والشاهد من اآلية للباب

  .وأن من أطاع أحداً يف حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما أحل اهللا فقد اختذه ربا من دون اهللا
لكن إذا كان يعتقد أن حتليل احلرام وحترمي احلالل أمر جائز، فهذا شرك أكرب خيرجه من امللّة، أما إذا مل 

هللا سبحانه وتعاىل، ولكنه فعله من باب اهلوى، أو يعتقد جواز هذا، بل يعتقد أن التحليل والتحرمي حق 
من باب حتصيل بعض املصاحل، فهذه معصية عظيمة، لكنها ال تصل إىل حد الشرك األكرب فطاعة 

املخلوقني يف حتليل احلرام وحترمي احلالل، ال جتوز أبداً، لكن فيها تفصيل من حيث الكفر والشرك وعدم 
  .ذلك

اآلية الكرمية دلّت على أن من تفسري التوحيد وشهادة أن ال إالَّ اهللا أن ال أن : واحلاصل من هذا كله
يطاع إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل يف احلالل واحلرام، وأن من أطاع خملوقاً يف التحليل والتحرمي فقد اختذه ربا 

  .من دون اهللا عز وجلّ
كر أن املشركني يستبيحون امليتة، مع أن اهللا ويشهد هلذه آيات أخر كما ذكر اهللا يف سورة األنعام ملا ذ

وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم {: حرمها وى عباده عنها، وأخرب أن املشركني سيجادلون املؤمنني يف ذلك، مث قال
  .} إِنكُم لَمشرِكُونَ{إن أطعتم املشركني يف استباحة امليتة } لَمشرِكُونَ

} شرعوا لَهم من الدينِ} {لَهم شركَاُء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه اُهللاأَم {: ويقول اهللا تعاىل
من احلالل واحلرام والعبادة ما مل يأذن به اهللا، فالتشريع حق هللا سبحانه وتعاىل، ال جيوز أن يطاع : يعين

 من املخلوقني يف التشريع؛ فإنه قد اختذه شريكاً هللا فيه أحد من املخلوقني غري الرسل، فمن أطاع أحداً
  .عز وجلّ، وهذا من معىن ال إله إالَّ اهللا وهو إفراد اهللا تعاىل بالطاعة يف حترمي ما حرمه وحتليل ما أحلّه

)١/١٣١(  



  

  .اآلية} اِهللاومن الناسِ من يتخذُ من دون اِهللا أَنداداً يحبونهم كَحب {: وقوله
ال إله إالَّ اهللا، وكفر مبا يعبد من دون : من قال: "ويف الصحيح عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنه قال

  " .اهللا، حرم ماله ودمه، وحسابه على اهللا عز وجلّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

والَّذين آمنوا {: تتمة اآلية} ن دون اِهللا أَنداداً يحبونهم كَحب اِهللاومن الناسِ من يتخذُ م{: اآلية الرابعة
لَّهاً لبح دأَش {.  

  .املشركني: بعض الناس يعين" } ومن الناسِ{" 
  .غري اهللا: يعين" } من يتخذُ من دون اِهللا{" 
أنه يشبهه، وأنه : فالن نِد فالن، مبعىن: الشبيه والنظري واملثيل، يقال: اهمجع نِد، والند معن" } أَنداداً{" 

  .نظريه، وأنه يساويه
فاختاذ األنداد من دون اهللا معناه اختاذ الشركاء، سموا أنداداً ألن املشركني سووهم باهللا عز وجلّ، 

  .وشبهوهم باهللا عز وجلّ وأحبوهم حمبة عبادة وتذلل
 "}ونبحاِهللاي بكَح مغض" } هاحلب عمل قليب ضد الب.  

فاملشركون اختذوا من األحجار واألشجار واألصنام شركاء هللا سووهم باهللا يف احملبة، حيبوم كما حيبون 
اهللا عز وجلّ، فاملراد هنا حمبة العبادة، فاملشركون حيبون أصنامهم كما حيبون اهللا عز وجلّ حمبة عبادة 

  .وتذلل
 "}لَّهاً لبح دوا أَشنآم ينالَّذمن املشركني هللا، فاملشركون حيبون اهللا، واملؤمنون حيبون اهللا، ولكن " } و

املشركني حيبون اهللا وحيبون معه غريه، أما املؤمنون فيحبون اهللا وحده، وال يشركون معه غريه يف احملبة، 
خالصة، وحمبة املشركني مشتركة، فدلّت اآلية على أن فلذلك صار املؤمنون أشد حبا هللا، ألن حمبتهم 

املشركني حيبون اهللا، ولكنهم ملّا أحبوا معه غريه صاروا مشركني، وأن التوحيد ال يصح إالَّ بإخالص 
  .احملبة هللا عز وجلّ

 وأن ال يحب معه أن من تفسري ال إله إالَّ اهللا وتفسري التوحيد إفراد اهللا باحملبة،: فدلّت اآلية الكرمية على
  .غريه حمبة عبادة بل يفرد اهللا جل وعال باحملبة، وال يحب معه غريه، حمبة العبادة

  .صحيح اإلمام مسلم: يعين" ويف الصحيح: "قال الشيخ رمحه اهللا
  دون اهللا؛ حرممن قال ال إله إالَّ اهللا، وكفر مبا يعبد من : "عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال"

)١/١٣٢(  

  



  :علّق حرمة املال والدم على شيئني" ماله ودمه وحسابه على اهللا
  .أن ينطق بكلمة ال اله إالَّ اهللا: الشيء األول
أن يكفر مبا يعبد من دون اهللا، فإذا حتقق هذان الشيئاًن حرم ماله ودمه، ألنه صار مسلماً، : الشيء الثاين

  .لهواملسلم حيرم دمه وما
فإن كان صادقاً يف قول هذه الكلمة فإنه يكون مسلماً حقا، باطناً وظاهراً ويدخل " وحسابه على اهللا "

اجلنة، وإن كان قاهلا ظاهراً فقط فهذا هو النفاق، وذلك حيقن دمه وحيرم ماله، ولكنه يف اآلخرة يكون 
  .} ن النارِإِنَّ الْمنافقني في الدرك الْأَسفَلِ م{يف النار 

فمن قال ال إله إالَّ اهللا كَفَفْنا عنه وحقنا دمه وحرمنا ماله، أما دخوله اجلنة، وكونه مؤمناً حقا، فهذا عند 
وإن ظهر . اهللا سبحانه وتعاىل، هو الذي يعلم ما يف القلوب، وجيازي عليها، وحسابه على اهللا عز وجلّ

  .دةمنه ما يناقض هذه الكلمة حكم عليه بالر
احلاصل؛ أن هذا احلديث بين معىن التوحيد، ومعىن ال إله إالَّ اهللا، وأنه النطق بالشهادة مع الكفر مبا يعبد 
من دون اهللا عز وجلّ والرباءة منه، أما لو قال ال إله إالَّ اهللا وهو ال يكفر مبا يعبد من دون اهللا بأن كان 

ذا مل يكفر مبا يعبد من دون اهللا، وال حيرم دمه وال حيرم ماله، يعبد القبور، ويدعو األولياء واألضرحة، فه
ال إله إالَّ اهللا، ولكنه مل يكفر مبا يعبد من دون اهللا، : ألنه مل يأت باألمرين، وإمنا أتى بأمر واحد، وهو قول

 حيقن دمه، وال ألنه يقول إن عبادة القبور ليست بشرك، فهو مل يكفر مبا يعبد من دون اهللا، فمعناه أنه ال
  .يحرم ماله، ألنه ما دام أنه مل يكفر مبا يعبد من دون اهللا، فإنه مل حيصل املقصود

من قال : فهذا احلديث عظيم جدا، وهو حجة للموحدين على أصحاب الشبه واملشركني، الذين يقولون
قبور، ويذبح لألولياء والصاحلني، ويعمل ال إله إالَّ اهللا فهو املسلم ظاهراً وباطناً ولو فعل ما فعل، يعبد ال

وهلذا يقول الشيخ . ال إله إالَّ اهللا: السحر والشعوذة، ويعمل كل شيء، هو مسلم حقاً ما دام يقول
مل جيعل النطق بال إله إالَّ اهللا، بل وال كونه ال يدعو إالَّ اهللا، بل وال معرفة معىن هذه الكلمة، : "رمحه اهللا

  مور عاصمة للدم واملال حىت يضيف إليها الكفر مبامل جيعل كل هذه األ

)١/١٣٣(  

  

  :وشرح هذه الترمجة ما بعدها من األبواب
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، فالذي يقول أنا ما أكفِّر هؤالء، أنا ما أكفر من يعبدون احلسن واحلسني والبدوي، "يعبد من دون اهللا
أنت مشرك مثلهم، ألنك :  اهللا؛ هم إخواننا، لكن أخطئوا، نقول لهال إله إالَّ: ال أكفّرهم ألم يقولون

فَمن يكْفُر {: مل تكفر مبا يعبد من دون اهللا، واهللا تعاىل قدم الكفر بالطاغوت على اإلميان باهللا، قال تعاىل



بد من الكفر بالطاغوت، والبد من الكفر مبا فال } بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاِهللا فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى
يعبد من دون اهللا عز وجلّ، واعتقاد بطالنه، والرباءة منه ومن أهله، وإال فال يصري اإلنسان مسلماً، ألن 

  .هذا تلفيق بني اإلسالم والكفر، وال جيتمع الكفر واإلسالم أبداً
ن ال إله إالَّ اهللا، وأا ليست جمرد لفظ فهذا احلديث على اختصاره منهج عظيم، يبين معىن شهادة أ

يقال باللسان ويردد يف األذكار واألوراد، وإمنا هي حقيقة تقتضي منك أن تكفر مبا يعبد من دون اهللا، 
 من أبيه - عليه الصالة والسالم-وأن تتربأ من املشركني، ولو كان أقرب الناس إليك، كما تربأ اخلليل

  .وأقرب الناس إليه
أن األبواب اآلتية إىل آخر كتاب : أي" وشرح هذه الترمجة ما بعدها من األبواب: "ل رمحه اهللامث قا

النهي عن لبس احلَلْقَة واخليط، والتربك باألشجار : التوحيد، كلها تفسري هلذه الكلمة، مثل باب
 والتمائم، إىل آخر ما يف واألحجار وباب السحر، وباب التنجيم، وباب ما جاء يف الطِّيرة، وباب الرقى

  .ال إله إالَّ اهللا: هذا الكتاب من األبواب، كله يفسر التوحيد، ويفسر معىن

)١/١٣٤(  

  

  باب من الشرك لبس احللقة واخليط وحنومها لرفع البالء أو دفعه:] * الباب السابع[
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

أن الشيخ رمحه اهللا ملا ذكر يف الباب الذي قبله بيان معىن شهادة : مناسبة هذا الباب ملا قبله من األبواب
أن ال إله إالَّ اهللا، وتفسري التوحيد، وأن ذلك هو عبادة اهللا وحده ال شريك له، وترك عبادة ما سواه؛ 
ناسب أن يذكر يف هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك األكرب أو األصغر، الذي هو ضد التوحيد، 

شهادة أن ال إله إالَّ اهللا أو منقص هلماوضد .  
مما يعلّق " لبس احللْقة واخليط وحنومها"من أنواع الشرك، : أي" باب من الشرك: "وقوله رمحه اهللا تعاىل

على البدن أو على الدابة، أو على السيارة أو على األبواب من األشياء اليت يعتقدون فيها أا تدفع عني 
س البدن، أو حترس الدابة، أو حترس السيارة أو حترس البيت أو املتجر من الشرور احلاسد، وأنها حتر

واحملاذير، وهذه عادة جاهلية ال تزال يف بعض الناس إىل اليوم، بل تتزايد بسبب اجلهل، فإم يعلّقون 
 هذه األشياء على أجسامهم، وعلى أجسام األطفال، وعلى السيارات، والدكاكني، والبيوت، قصدهم

من ذلك أن هذه األشياء تدفع عنهم الشرور واحملاذير، وهذا من الشرك ألنه تعلق على غري اهللا سبحانه 
وتعاىل، ألن اهللا جل وعال وهو الذي يدفع الشر، وهو الذي إذا أراد بعبده شيئاً فالبد أن يقع إما يف 

ما يفْتحِ اُهللا للناسِ من رحمة {يرتله نفسه أو يف ماله أو يف أهله، فال أحد يدفعه، وإذا منع شيئاً فال أحد 
يمكالْح زِيزالْع وهو هدعب نم لَ لَهسرفَال م ِسكما يما ولَه ِسكماألمر كله بيد اهللا جلّ } )٢(فَال م ،



 خياف إالَّ من اهللا وعال، فيجب أن تتعلق القلوب باهللا عز وجلّ، وأن تخلص العبادة هللا عز وجلّ، وأن ال
عز وجلّ، فمن تعلّق قلبه باهللا ووحد اهللا، فإنه ال يضره شيء إالَّ بإذن اهللا سبحانه وتعاىل، أما من تعلّق 

  .- كما يأيت-على غري اهللا، فإن اهللا يكلُه إىل ما تعلق عليه، ويبتليه

)١/١٣٥(  

  

  .اآلية} من دون اِهللا إِنْ أَرادنِي اُهللا بِضر هلْ هن كَاشفَات ضرهقُلْ أَفَرأَيتم ما تدعونَ {: وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

} قُلْ أَفَرأَيتم ما تدعونَ من دون اِهللا إِنْ أَرادنِي اُهللا بِضر هلْ هن كَاشفَات ضره{ : وقول اهللا تعاىل: "قال
  ".} أَو أَرادنِي بِرحمة هلْ هن ممِسكَات رحمته قُلْ حسبِي اُهللا علَيه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ{: تتمة اآلية، 

هذه اآلية من سورة الزمر، السورة العظيمة اليت قرر اهللا فيها التوحيد، وأبطل فيها أنواع الشرك، 
ا تعاجل قضية العقيدة، وتعاجل قضية أنواع الشرك اليت كان املشركون فالسورة من أوهلا إىل آخره

  .يزاولوا، فأبطلتها هذه السورة ونقضتها، ومن ذلك هذه اآلية الكرمية
أَفَرأَيتم ما تدعونَ {: " يا حممد، اخلطاب للنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، أي قل هلؤالء املشركني" } قُلْ{" 
اِهللام وند عبد " } نمن األصنام واألحجار واألشجار والقبور واألضرحة واألولياء والصاحلني، وكل ما ي

فالسؤال موجه إىل كل مشرك على وجه األرض إىل أن تقوم الساعة، هل يستطيع اإلجابة . من دون اهللا
  .عنه؟، ال

 "}متأَي{" أخربوين : أي" } قُلْ أَفَرونَ معدا تاِهللام وند ا{" " } ندعى من دون اهللا، " } معامة لكل ما ي
  .ال يستثىن منها شيء، سواء كان من البشر أو من اجلماد أو غري ذلك

 "}راُهللا بِض نِيادبضرر، أو بفقر، أو مبوت، أو أرادين بضياع مال، أو إصابة يف قريب، : يعين" } إِنْ أَر
  .ين أو يف مايل أو يف أهليأو غري ذلك مما يضرين يف بد

 "}هرض فَاتكَاش نلْ هن دعاها؟، " } ها تستطيع أن تكشف الضر عمهل هذه املعبودات اليت تعبدو
قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من دونِه فَال يملكُونَ كَشف الضر عنكُم وال {: وهذا مثل ما سبق يف قوله تعاىل

ح٥٦(وِيالًت( { ، "}هرض فَاتكَاش نلْ هال تكشف الضر عمن . ؟، سؤال استنكار ونفي، أي"} ه
ولذلك املشركون ميرضون، ويقتلون، ويصابون، وتذهب أمواهلم، وال تستطيع معبودام أن . دعاها

  .تدفع عنهم شيئاً نزل من اهللا سبحانه وتعاىل
 "}ةمحنِي بِرادأَر وغري ذلك من أنواع الرمحة، هل أحد"} أَو من صحة وغىن   

)١/١٣٦(  

  



  .من اخللق يستطيع أن مينع نزول الرمحة على أحد من عباد اهللا؟، فظهر بذلك عجز آهلة املشركني
والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال هلم هذا وتال عليهم القرآن، وسأهلم هذا السؤال، وأعلنه على رؤوس 

  .هاد، ومل يجيبوه، ولن جييبوه إىل أن تقوم الساعةاألش
  .فدلّ على بطالن الشرك. هذه من مجلة األسئلة اليت وجهها اهللا يف القرآن إىل املشركني ومل جييبوا عنها

الكايف، فهذا فيه تفويض األمور إىل اهللا : هو كافيين، ألن احلَسب معناه: أي" } قُلْ حسبِي اُهللا{" 
اىل، وتعليق القلوب باهللا سبحانه وتعاىل دون ما سواه، ملا أبطل الشوك يف أول اآلية قرر سبحانه وتع

هو كافيين ولن يستطيع أحد أن يضرين من دون اهللا أو ينفعين من : أي} قُلْ حسبِي اُهللا{: التوحيد بقوله
شهِد اَهللا واشهدوا أَني برِيٌء مما قَالَ إِني أُ{:  لقومه-عليه الصالة والسالم-دون اهللا، وهلذا يقول هود 

إِني توكَّلْت علَى اِهللا ربي وربكُم ما {مث قال } )٥٥(من دونِه فَكيدونِي جميعاً ثُم ال تنظرون* تشرِكُونَ
 اطرلَى صي عبا إِنَّ رهتياصذٌ بِنآخ وإِلَّا ه ةابد نيمٍمقتس٥٦(م( {.  

وال يتوكلون على احللْقة واخليط والصنم والقرب والويل أو غري ذلك، بل " } علَيه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ{" 
  .الذي يتوكّل عليه هو اهللا سبحانه وتعاىل، ألنه بيده مقادير األشياء

واعلم أن اخللق لو اجتمعوا على : "لعبد اهللا بن عباسويف احلديث أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال 
أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إالَّ بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك 

  " .إالَّ بشيء قد كتبه اهللا عليك، رفعت األقالم وجفَّت الصحف
يستحق أن يعبد، وأن يتوكّل عليه، وأن يدعى، فاألمور كلها مرجعها إىل اهللا سبحانه وتعاىل، فهو الذي 

ويرجى، ويخاف سبحانه وتعاىل، وما عداه فإنه خلق من خلق اهللا، مسخر بيد اهللا سبحانه وتعاىل، إن 
شاء سلّطه عليك وإن شاء منعه عنك، ما يف األرض من األشرار من بين آدم ومن الشياطني ومن اجلن 

ع ومن سائر األشياء الضارة، كلها بيد اهللا سبحانه وتعاىل، إن شاء ومن اإلنس ومن احليات والسبا
سلّطها عليك وإن شاء أمسكها عنك، فال ختف من غري اهللا عز وجلّ، وكذلك اخلري بيد اهللا سبحانه 

  بِيدك الْخير إِنك علَى كُلِّ شيٍء{: وتعاىل

)١/١٣٧(  

  

يب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رأى رجالً يف يده حلْقة من صفْر، عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه، أن الن
  " .ما هذا؟: "فقال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
يرعطيك شيئاً من اخلري إالَّ إذا أراده اهللا سبحانه وتعاىل } قَدبيده اخلري فال ميلك أحد من اخللق أن ي ،

هللا على يده اخلري لك، أو سبب أجرى اهللا على يده الضرر لك، ويكون هذا الشيء سبب فقط أجرى ا



عليك فهي، جمرد أسباب، وإال فما من شك أن النار تحرق، وأن السبع يفترس، وأن العدو يفْتك 
بعدوه، وال شك أن اهللا خلق أشياء فيها ضرر، ولكن هذه األشياء جنود من جنود اهللا سبحانه وتعاىل، 

، فإذا أراد اهللا سلّط عليك هذه اجلنود، وإذا أراد } ما من دابة إِلَّا هو آخذٌ بِناصيتها{: نواصيها بيد اهللا
اهللا حبس عنك هذه اجلنود، إذاً فال تعلق قلبك إالَّ باهللا عز وجلّ، وال تتوكل إالَّ عليه، وال تفوض 

 اجلالبة للخري واألسباب الواقية من - األسبابأمورك إالَّ عليه سبحانه وتعاىل، وال مينع هذا من أن تتخذ
  .الشر، ولكن االعتماد على اهللا سبحانه وتعاىل

بن عبيد اخلزاعي، هو وأبوه صحابيان رضي اهللا عنهما، ومن أفاضل " عمران بن حصني: "قوله
  .الصحابة

 جاءت الروايات أنه هو نفس عمران بن الرجل مبهم، ولكن" أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رأى رجالً"
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهصني، دخل على النيب صح.  

. الشيء املستدير الذي يدار على العضد، أو على الذِّراع، أو على األصبع: احللْقة هي" ويف يده حلقة"
  .فالشيء املستدير يسمى حلْقة، ومنه حتلّق القوم إذا استداروا يف اجللوس

  .الصفر نوع من املعدن معروف" من صفر"
"لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإنه سؤال استفهام، فالنيب : الظاهر أنه سؤال إنكار، وقيل" " ما هذا؟: "فقال النيب ص

  .صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سأله عن قصده يف هذه احللقة
على أن اإلنسان ال ينكر شيئاً حىت يعرف مقصود ففيه دليل على وجوب إنكار املنكر، وفيه دليل 

  .صاحبه إذا كان الشيء حمتمالً، فإن كان مقصود صاحبه شرا فإنه ينكره

)١/١٣٨(  

  

، " انزعها، فإا ال تزيدك إالَّ وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً: "فقال. من الواهنة: قال
  .رواه أمحد بسند ال بأس به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
لبستها من أجل دفع الواهنة، لتقيين منها، والواهنة مرض يصيب اليد، يسمى : يعين" من الواهنة: قال"

عند العرب بالواهنة، وكان من عادم لبس احللْقة من أجل توقِّي هذا الوجع، يزعمون أن هذه احللْقة 
  .تدفع هذا الوجع

"لَّى اللَّهفقال النيب صلَّمسو هلَية، أي: الرتع معناه" انزعها: " عارفعها مسرعاً برتعها : الرفع بشد
  .- والعياذ باهللا-ونشيطاً يف رفعها ال تتواىن، يف تركها على جسمك، ألا مظهر شرك

  .ففيه املبادرة بإزالة مظاهر الشرك، وأن اإلنسان ال يتواىن يف تركه



هلَيع لَّى اللَّهما يف بقائها عليه من الضرر، قالمث علّل ص لَّمسا ال تزيدك إالَّ وهناً: " وإال ضعفاً، " فإ
  .الضعف واملرض: فالوهن معناها

فهذا فيه دليل على أن لبس هذه األشياء فمن احللْقة وحنوها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس 
ه علَيه وسلَّم أخرب أا جتلب املرض، وذلك املقصود، فإنه لبسها من أجل توقِّي املرض، والنيب صلَّى اللَّ

ظاهر يف الذين يتعاطون هذه األشياء؛ جتدهم دائماً يف قَلَق ويف خوف، لكن الذي يتوكل على اهللا ال 
يهمه شيء فتجده نشيطاً، قوي العزمية، مرتاح الضمري، منشرح الصدر، وجتد الذي خياف من غري اهللا 

  .ت ضعيف اجلسم، منهك القوى، مهموماً حزيناً، يتخوف من كل شيءويستعمل هذه، الرباطا
  .لو مات ومل يتب منها ما أفلح أبداً: أي" فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً"

فهذا فيه دليل على أن الشرك ال يغفر حىت ولو كان شركاً أصغر، يعذّب به، وإن كان ال يعذّب تعذيب 
  .خيلّد يف النار، لكن يعذّب ا بقدرهاملشرك الشرك األكرب؛ فال 

، "أن الشرك األصغر أكرب من الكبائر: فيه شاهد لكالم الصحابة: "قال الشيخ رمحه اهللا يف مسائله
فالشرك األصغر أكرب من الكبائر، ألن املعاصي وإن كانت كبائر إذا مل تكن شركاً، فال ختل بالعقيدة 

، وأيضاً ال يغفر على الصحيح، واملعاصي الكبائر اليت دونه مظنة وأما الشرك األصغر فإنه خيلّ بالعقيدة
  .} إِنَّ اَهللا ال يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء{: املغفرة

)١/١٣٩(  

  

احللْقة اليت يقصد منها ألن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم استنكر لبس : والشاهد من هذا احلديث ظاهر
دفع الضرر، وأخرب أا ال تزيد صاحبها إالَّ مرضاً، وأنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبداً، وهذا فيه دليل 

على منع لبس احللْقة وحنوها من أجل دفع الضرر، أو من أجل دفع العني، أو غري ذلك من املقاصد 
  .السيئة
ناس يربطون خيوطاً على سيقام، أو على أذرعهم، أو على ربط اخليط على الساق، فبعض ال: ومثله

إن هذا مينع من املرض، وهذا هو نفسه فعل اجلاهلية، وهو مثل الذي استنكره : أصابعهم، ويقولون
  .النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف هذا احلديث

، أحد األئمة األربعة، شيخ احملدثني رمحه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، اإلمام اجلليل" رواه أمحد: "قال
اهللا، وهو اإلمام الذي امتحن وصرب، امتحن يف العقيدة على يد املأمون واملعتصم والواثق من خلفاء بين 

 والعياذ -القول خبلق القرآن: العباس، ألن املأمون تأثّر باملعتزلة، وأدخلوا عليه أشياء مستنكرة، منها
ب الكتب الرومية وكتب األمم الكافرة، اليت ملا عربت دخل على عقائد املسلمني تعري: ، ومنها-باهللا

  .منها الشر الكثري، وهذا كله بسبب املعتزلة، ألم غرروا ذا اخلليفة



ففي هذا خطر الفرق الضالة، وخطر مصاحبتها والقُرب منها، وهلذا كان السلف يحذِّرون من مصاحبة 
يا أَيها الَّذين آمنوا ال {: وقد قال اهللا تعاىل. تهم، ألم يؤثِّرون على من صاحبهماملبتدعة ومن جمالس

تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم ال يأْلُونكُم خباالً ودوا ما عنِتم قَد بدت الْبغضاُء من أَفْواههِم وما تخفي 
رأَكْب مهوردص {.  

فهؤالء ملا صاحبوا هذا اخلليفة استمالوه معهم، فصار ضد أهل السنة، ووقف اإلمام أمحد يف وجهه، 
وأىب أن يقول خبلق القرآن، حىت ضرب وسجن وعذّب، ولكنه صرب رمحه اهللا وصابر، وتعاقب عليه 

ات، ومل يخضع هلم، املأمون، واملعتصم، والواثق، ولكنه صرب ووقف حبزم وثب: ثالثة خلفاء، كلهم ضده
وصرب على الضرب وعلى احلبس، وعلى اإلهانة حىت نصره اهللا عز وجلّ، وجاء املتوكِّل ورفع عنه 

  .، وأخزى اهللا املعتزلة ومن تابعهم- واحلمد هللا-احملنة، وناصره، وصارت العاقبة للمتقني
  - أيضاً-فهذا اإلمام جيب أن نعرف موقفه من أجل أن نقتدي به، وأن نعرف

)١/١٤٠(  

  

  " .من تعلّق تميمة؛ فال أمت اهللا له، ومن تعلَّق ودعة؛ فال ودع اهللا له: "وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

موقفنا من الفرق الضالة والفرق املخالفة ألهل السنة واجلماعة حىت ال نتساهل معها، ونعمل عملية 
بل جيب أن نفرق بني أهل احلق وأهل !. حنن جنمع وال نفرق كما تقوله بعض اجلماعات:  ونقولجتميع،

. الباطل، حنن مع أهل احلق وإن قَلُّوا، ولسنا مع أهل الباطل وإن كثروا، هذا هو املوقف الصحيح
ى يف مقابل موقفه فاإلمام أمحد وحده وقف يف وجه أمة، ونصره اهللا عليهم، وال بد أن اإلنسان يناله أذ

وصربه وثباته، لكن ما دام على احلق ال يهمه ذلك، وهذا يف موازينه ويف حسناته عند اهللا سبحانه 
  .وتعاىل

صحيح : "، ورواه احلاكم يف مستدركه، وقال"بسند ال بأس به"يف مسنده " رواه أمحد: "فهذا احلديث
  .، ووافقه اإلمام الذهيب رمحه اهللا"اإلسناد

  .إخل" من تعلق متيمة فال أمت اهللا له"لإلمام أمحد رمحه اهللا :  أي"وله: "قال
من علّق هذا الشيء على جسمه، أو علّق قلبه به، واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره : أي" من تعلَّق: "قوله

  .من دون اهللا عز وجلّ
شاها من كل ما يعلّق من خرزات تعلّق على األوالد يتقون ا العني، وكذلك ما : التميمة" متيمية"

اخلرزات وغريها من احلُروز واحلُجب، فهذا ليس خباص باخلرز، وإمنا هذا التفسري لبيان نوع من أنواع 
املعلّقات، ومنهم من يعلّق النعل على الباب، وجيعل وجه النعل مقابالً للشخص اآليت، أو على السيارة، 



  .سد، وكل هذا من أمور اجلاهليةويظنون أن هذه األشياء تدفع عنهم شر احل
هذا دعاء من النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بأن اهللا ال يتم له أموره، ويعكس " فال أمت اهللا له: "وقوله

مقصوده عليه؛ والرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جماب الدعوة، فهذه الدعوة تتناول كل من علّق على 
ه شيئاً من احلُجب واحلُروز والتمائم يريد ا كف الشر عنه إىل يوم القيامة، إالَّ أن نفسه أو على غري

ال أمت اهللا له أمره : يعين" فال أمتّ اهللا له"يتوب إىل اهللا عز وجلّ، فمن تاب تاب اهللا عليه، ومن مل يتب 
 جتدون من يعلِّقون هذه ومقصوده، بل أصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر واخلوف والقلق، وهلذا

  األشياء من أكثر الناس

)١/١٤١(  

  

  " .من تعلَّق تميمة؛ فقد أشرك: "ويف رواية
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

خوفاً ومها وحزناً وضعفاً وخوراً، بعكس املوحدين املعتمدين على اهللا، فتجدوم أقوى الناس عزمية 
 يف أمن واستقرار وانشراح الصدور، ألم يؤمنون باهللا عز -ن أيضاًوأقوى الناس عمالً، وجتدوم أل

قُلْ حسبِي اُهللا علَيه يتوكَّلُ {: وجلّ وحده، ويعلّقون آماهلم باهللا عز وجلّ، واهللا يكفيهم سبحانه وتعاىل
ه إِنَّ اَهللا بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اُهللا لكُلِّ شيٍء ومن يتوكَّلْ علَى اِهللا فَهو حسب{: ويقول سبحانه} الْمتوكِّلُونَ

  .} قَدراً
شيء يستخرج من البحر، يشبه الصدف، يعلقونه : الودع" ومن تعلق ودعة؛ فال ودع اهللا له: "وقوله

  .على صدورهم أو على أعناقهم أو على دوام يتقون به العني
 تركه يف دعة وسكُون وراحة، بل سلّط عليه اهلموم واألحزان والوساوس ال: أي" فال ودع اهللا له"

واألعداء حىت يصبح يف قلق وهم وغم دائم، وهذا دعاء من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بأن يسلب 
ب إىل اهللا اهللا راحته واستقراره وأمنه، ويصبح يف خوف وهم وقلق دائم، خياف من كل شيء، إىل أن يتو

سبحانه وتعاىل، وهذا ظاهر يف كل من يتعاطون هذه األشياء، جتدوم من أشد الناس قلقاً ومها وخوفاً 
  .وتوقُّعاً للمكروه يف كل حلظة ومن كل شخص

  .لإلمام أمحد رمحه اهللا: يعين" ويف رواية: "قال
لَّى اللَّه علَيه وسلَّم عليه بأنه قد هذه فيها زيادة على دعاء الرسول ص" من تعلّق تميمة؛ فقد أشرك"

مصيبة دعوة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عليه، واملصيبة الثانية يف : أشرك، فهذا تصيبه مصيبتان
عقيدته، وهي أنه قد أشرك باهللا عز وجلّ باختاذ هذا الشيء، وهذا هو الشاهد من احلديث للباب، الن 

  ".ن الشرك تعليق احللْقة واخليط وحنومهاباب م: "الباب



فيه تفصيل إن كان يرى أا تقيه من : ما نوع هذا الشرك؟، هل هو الشرك األكرب، نقول: فإن قلت
وإن كان يعتقد أا سبب فقط والواقي هو اهللا سبحانه وتعاىل فهذا شرك . دون اهللا فهذا شرك أكرب

  .أصغر ألن اهللا مل جيعل هذه األشياء سبباً

)١/١٤٢(  

  

وما يؤمن {: أنه رأى رجالً يف يده خيط من احلُمى، فقطعه، وتال قوله: والبن أيب حامت عن حذيفة
  .} )١٠٦(أَكْثَرهم بِاِهللا إِالَّ وهم مشرِكُونَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
اختذه أن يقيه من : يعين" مىأنه رأى رجالُ يف يده خيط من احلُ: والبن أيب حامت عن حذيفة: "قوله

فالرجل ربط اخليط من أجل أن يتقي احلُمى، فحذيفة بن . ارتفاع احلرارة يف اجلسم: احلُمى، واحلُمى
 هلَيع لَّى اللَّهاليمان رضي اهللا عنه قطع هذا اخليط من هذا الرجل، فهذا فيه إزالة املنكر، كما أن النيب ص

  ".انزعها: "قة قالوسلَّم ملا رأى احللْ
} وما يؤمن أَكْثَرهم{، "} )١٠٦(وما يؤمن أَكْثَرهم بِاِهللا إِالَّ وهم مشرِكُونَ{: وتال قوله تعاىل: "قوله

قيل معناه أم ال يؤمنون بالربوبية إالَّ وهم مشركون يف األلوهية، ألن " } وهم مشرِكُونَ{" أكثر الناس 
 كلهم يقرون بالربوبية، ولكنهم يشركون يف األلوهية، إما الشرك األكرب وإما الشرك األصغر، املشركني

وربط اخليط حسب ما فصلنا من أنه إذا كان يرى أن النفع والضرر بيد اهللا، وإمنا اخليط سبب؛ فهذا 
يعتمد على هذا اخليط أما إذا كان . شرك أصغر، ألن اهللا مل جيعل ربط اخليط سبباً من األسباب الواقية

  .من دون اهللا يف دفع الضرر؛ فهذا شرك أكرب
فدلّ على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حىت من أهل اإلميان، إن كان املراد الشرك األصغر، فالشرك 

أما إذا كان . األصغر قد يصدر من املؤمن، كما قد يصدر منه النفاق ال العملي، ويصدر منه الرياء
د عليه فإنه يكون من الشرك األكرب املنايف لإلميان، فالشرك األصغر ينقّص اإلميان، القصد االعتما

  .وينقّص التوحيد، أما الشرك األكرب فإنه ينايف اإلميان وينايف التوحيد
، "أن الصحابة يستدلُّون باآليات اليت يف الشرك األكرب على األصغر: "قال الشيخ رمحه اهللا يف مسائله فيه

ة بن اليمان استدل باآلية النازلة يف الشرك األكرب على الشرك األصغر، هذا إذا فُسرت اآلية ألن حذيف
بأن املراد ا أهل اجلاهلية، ألن أهل اجلاهلية يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون يف توحيد األلوهية، 

 عنه استدل باآلية النازلة ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبية ال يدخلهم يف اإلسالم، فيكون حذيفة رضي اهللا
فَال {: على الشرك األكرب على الشرك األصغر، ألا تتناوله بعمومها، مثل ما استدل ابن عباس بقوله



ما شاء اهللا وشئت، لوال اهللا وأنت، لوال كُليبة : هو قول الرجل: "قال} تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ
  ، فسرها بالشرك"ص وما أشبه ذلكهذا ألتانا اللصو

)١/١٤٣(  

  

األصغر، ألن اآلية شاملة للشرك األكرب والشرك األصغر، فهو استدل ا على بعض ما دلّت عليه، 
كذلك حذيفة استدل ذه اآلية على بعض ما دلت عليه، ألا تشمل الشرك األكرب والشرك األصغر، 

بوبية وتوحيد األلوهية، ولكن يصدر منهم بعض الشرك وبعض املسلمني يؤمنون باهللا يف توحيد الر
األصغر الذي ال ينايف اإلميان، فدلّ على احلذر من الشرك، وأنه إذا كان هذا حيصل من بعض املؤمنني، 

اللهم إين أعوذ بك : "فإن اإلنسان ال يأمنه على نفسه، ويستعيذ باهللا من الشرك األكرب واألصغر ويقول
أعوذ بك من : "، ويف الدعاء املشهور"نا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي ال أعلمأن أشرك بك شيئاً وأ

، فاملسلم خياف على نفسه، ويدعو اهللا عز وجلّ بالعافية "الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء األخالق
  .من هذه األمور، وال يزكي نفسه، وال يأمن على نفسه

)١/١٤٤(  

  

   الرقى والتمائمباب ما جاء يف:] *الباب الثامن[
يف الصحيح عن أيب بشري األنصاري رضي اهللا عنه أنه كان مع رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف بعض 

  " .أن ال يبقني يف رقبة بعري قالدة من وتر، أو قالدة إالَّ قُطعت: "أسفاره، فأرسل رسوالً
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما جاء عن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : أي" باب ما جاء يف الرقى والتمائم: "ه اهللاقال الشيخ رمح
  .وعن الصحابة والتابعني من األحاديث واآلثار يف النهي عن الرقى والتمائم

؛ أن "و دفعهباب من الشرك لبس احللْقة واخليط وحنومها لرفع البالء أ: "وهو: هذا الباب مناسبته ملا قبله
هذا الباب مكملٌ للباب الذي قبله، ألنه ذكر أنواعاً أخرى مكملة ملا ذُكر يف الباب الذي قبله، ولكن 
الباب الذي قبله صرح الشيخ يف ترمجته بأن لبس احللْقة واخليط من الشرك، وأما هنا فلم يصرح، بل 

 ومعرفته رمحه اهللا، فإنه إذا كان احلُكم واضحاً ، وهذا من دقّة فقهه"ما جاء يف الرقى والتمائم: "قال
منصوصاً عليه يف احلديث ذكره يف الترمجة، وإذا كان احلكم فيه تفصيل، أو فيه احتمال؛ فإنه ال جيزم يف 

فهذا من دقّة فقهه رمحه اهللا، وشدة . الترمجة، وإمنا يورد األدلة يف الباب ويؤخذ منها احلكم مفصالً
ق األحكام، مما يربي يف طلبة العلم هذه اخلَصلَة الطيبة، وهي أم يتورعون يف إطالق تورعه عن إطال



  .األحكام ويتثبتون فيها، ألن األمر خطري جدا
كما قال -هكذا كان مشهوراً بكُنيته، ومل يعرف له اسم " عن أيب بشري األنصاري رضي اهللا عنه: "قوله

  .ابن عبد الرب
مل أقف على : مل يعني هذا السفر، قال احلافظ" نيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف بعض أسفارهأنه كان مع ال"

  ".تعيينه
  .مندوباً: أي" فأرسل رسوالً"
كانوا يف اجلاهلية . مؤكّد بنون التأكيد الثقيلة، وقالدة فاعل" يبقين" " أن ال يبقين يف رقبة بعري قالدة"

  قاب اإلبل، يعتقدون أن ذلك يدفعيعلّقون القالئد على ر

)١/١٤٥(  

  

. عنها العني والضرر، والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أراد أن يزيل هذه العادة اجلاهلية، ويقرر التوحيد
  .والقالدة ما أحاط بالعنق

وكانوا يف . هاموتر القوس، والقوس آلة كانوا يرمون ا الس:  املراد به-بفتح الواو-" وتر"والـ 
اجلاهلية إذا اخلَق الوتر أخذوه وعلّقوه على رقاب الدواب، وأبدلوه بوتر جديد، يعتقدون أن هذا الوتر 

  .القدمي الذي استعمل ورمي به أنه يدفع العني عن اإلبل
قالدة من وتر، أو : هذا شك من الراوي، هل الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال" أو قالدة: "وقوله
  .وهذا من دقتهم رضي اهللا عنهم يف الرواية. قالدة مطلقة، سواء كانت من وتر أو من غريه؟: قال

وعلى كل حال؛ فيه دليل على منع هذا الشيء من أي نوع كان، سواء كان من وتر أو من غريه، ما 
أو من اخليوط، أو من اخلرز، أو من غري دام أن املقصود منه عقيدة فاسدة، حىت ولو كان من السيور، 

  .ذلك، كل قالدة يقصد ا هذا املقصد الشركي فهي ممنوعة
  .أما القالئد اليت ال يقصد منها مقصد شركي، مثل قالد اهلَدي الذي يهدى للبيت العتيق؛ فال حرج فيها

  .العقيدة، فإن إزالته متأكِّدةهذا فيه إزالة املنكر، والسيما إذا كان هذا املنكر يف " إالّ قُطعت"
  .أن احلاكم أو اإلمام يرسل نواباً عنه يف إزالة املنكر، وليس من شرط ذلك أن يباشره بنفسه: وفيه

حترمي عقد القالئد على الدواب، أو على اآلدميني بقصد أن ذلك يدفع العني ألنه : الشاهد من احلديث
 وتعاىل، وليست القالئد هي اليت تدفع الضرر، أو جتلب النفع، ال يدفع الضرر وال يدفعه إالَّ اهللا سبحانه

وإِنْ يمسسك اُهللا بِضر فَال كَاشف لَه إِلَّا هو {: وليست سبباً يف ذلك وإمنا هذا بيد اهللا سبحانه وتعاىل
بع ناُء مشي نم بِه يبصي هلفَضل ادرٍ فَال ريبِخ كرِدإِنْ يويمحالر فُورالْغ وهو هحِ {، } )١٠٧(ادفْتا يم



يمكالْح زِيزالْع وهو هدعب نم لَ لَهسرفَال م ِسكما يما ولَه ِسكمفَال م ةمحر ناسِ ملنقُلْ {، } )٢(اُهللا ل
  أَفَرأَيتم ما

)١/١٤٦(  

  

إن الرقى والتمائم : "مسعت رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول: وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال
  .رواه أمحد وأبو داود" والتولَة شرك

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
حنِي بِرادأَر أَو هرض فَاتكَاش نلْ هه راُهللا بِض نِياداِهللا إِنْ أَر وند نونَ معدت ِسكَاتمم نلْ هه ةم

  .} رحمته قُلْ حسبِي اُهللا علَيه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ
عبد اهللا بن مسعود بن غافل اهلُذيل الصحايب اجلليل، من أئمة العلم : هو" وعن ابن مسعود: "قال

لذي أُعجب النيب صلَّى اللَّه علَيه املعروفني يف الصحابة، ومن أشهر القراء لكتاب اهللا عز وجلّ، وهو ا
، "من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل؛ فليسمع إىل قراءة ابن أم عبد: "وسلَّم بقراءته، وقال

يا رسول اهللا كيف أقرأ عليك وعليك أُنزل؟، : وقد أمره النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن يقرأ عليه، فقال
فقرأت عليه من أول سورة : ، قال عبد اهللا" إين أحب أن أمسعه من غريي: "صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقال 

} )٤١(فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤالِء شهِيداً{: النساء حىت بلغت قوله تعاىل
لَيع لَّى اللَّهقال النيب صلَّمسو فإذا عيناه تذرفان: ، قال" حسبك: "ه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفالتفت إليه ص.  

  .فضيلة عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه: والشاهد من هذا
هري وكان من أَوعية العلم، وكان له رواية عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كثرية، وكان مفتياً من مشا

صاحب السواد، ألنه كان حيمل نعلي الرسول صلَّى اللَّه علَيه : املُفتني من الصحابة، وكان يقال له
لَّمسو.  

  .وفضائله كثرية رضي اهللا عنه، وكان من السابقني األولني
ل أنه صعد شجرة وكان حنيالً، فنظر الصحابة إىل ساقيه دقيقتني؛ فضحكوا، فقا: ويف بعض األسفار

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّههلما يف امليزان أثقل من جبل أحد!تضحكون من دقّة ساقيه؟: "الرسول ص ،. "  
أنه رأى على امرأته زينب رضي اهللا عنها خيطاً يف عنقها، : سبب ذكر عبد اهللا بن مسعود هلذا احلديث

انت تطْرف، فأذهب إىل فالن اليهودي إن عيين ك: ألنتم يا آل عبد اهللا أغنياء عن الشرك، قالت: وقال
مسعت : إمنا ذلك شيطان ينخسها بكفه، فإذا رقي كف، مث قال: فريقاها فتكف، قال رضي اهللا عنه

  " .إن الرقى والتمائم والتولَة شرك: "رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول

)١/١٤٧(  



  

  " .من تعلّق شيئاً؛ وكل إليه ":وعن عبد اهللا بن عكيم مرفوعاً
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 هلَيع لَّى اللَّهفهو ملا قطع هذا اخليط، وأنكر على زوجته هذا الفعل؛ ذكر الدليل من سنة رسول اهللا ص
لَّمسلَة شرك: " وومائم والتقى والتوسيأيت تفسري هذه الثالثة" إن الر.  
عبد اهللا بن عكيم أدرك النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، لكنه مل يثبت " هللا بن عكيم مرفوعاًوعن عبد ا: "قال

له مساع من النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؛ فيكون حتديثه عن الرسول من باب املرسل، ألنه مل يسمع من 
  ".مرفوعاً: "الشيخالنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وهلذا قال 

سواًء قالدة، أو تميمة، أو حرزاً من احلُروز، أو خيطاً، أو " من تعلّق شيئاً" "من تعلّق شيئاً وكل إليه"
وهذه . وكَلَه اهللا إىل ما تعلق به" وكل إليه"علّق قلبه بشيء أي شيء، يظن أنه ينفع ويضر، : حلقة، يعين

 وإهانة له من اهللا سبحانه وتعاىل، ألن اهللا إذا ختلّى عنه ووكَلَه إىل غريه عقوبة من اهللا سبحانه وتعاىل،
أما من اعتقد بغريه فإنه . أما من توكّل على اهللا عز وجلّ وحده فإن اهللا سبحانه وتعاىل يتوىل أمره. هلك

و إىل ويلّ من األولياء، أو قرب يكلُه إليه ويتخلّى عنه، يكلُه إىل حلْقة من صفْر، أو خيط، أو إىل تميمة، أ
  .من القبور، أو ضريح من األضرحة، يكلُه إىل من اعتقد فيه

فهذا فيه خطر عظيم، وفيه حث على أن يعلِّق اإلنسان قلبه باهللا عز وجلّ، وأن يعتقد أنه ال ينفع إالَّ اهللا، 
 يعطي وال مينع إالَّ اهللا، يتوكّل على اهللا، مع وال يضر إالَّ اهللا، وال يشفي إالَّ اهللا، وال يرزق إالَّ اهللا، وال

أخذه باألسباب املباحة اليت جعلها اهللا أسباباً كالدواء املباح، وغري ذلك من األسباب املباحة، لكن 
  .القلب يتعلق باهللا

عز قاعدة عامة، تعم كل شيء يعلّق اإلنسان قلبه به من دون اهللا " من تعلّق شيئاً وكل إليه: "فقوله
وجلّ؟ من بشر، أو حجر، أو شجر، أو قرب، أو حلْقة، أو خيط، أو تميمة، أو غري ذلك، أو جن، أو 

  .إنس
ففي هذا وجوب التوكّل على اهللا، والنهي عن االعتماد على غري اهللا يف جلب خري أو دفع ضر، 

  .والقرآن يقرر هذا يف آيات كثرية

)١/١٤٨(  

  

  .لى األوالد يتقون به العنيشيء يعلّقونه ع" : التمائم"
لكن إذا كان املعلّق من القرآن؛ فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم مل يرخص فيه، وجيعله من املنهي 

  .عنه، منهم ابن مسعود رضي اهللا عنه



  ـــــــــــــــــــــــــــــ
لى األوالد يتقون به التمائم شيء يعلِّقونه ع: "مث إن الشيخ حممد رمحه اهللا شرح هذه األلفاظ، فقال

لكن إذا كان هذا املعلَّق من القرآن؛ فقد رخص فيه بعض : "مث قال مفصالً احلكم يف هذا" العني
عبد اهللا بن : إذا كانت التميمة مكتوبة من القرآن؛ فقد رخص فيها بعض السلف، مثل: يعين" السلف

ن، والتشايف بالقرآن ليس فيه حمذور شركي، عمرو بن العاص رضي اهللا عنه، وعائشة، ألا من القرآ
  .فهو كالم اهللا سبحانه وتعاىل

 -عبد اهللا بن مسعود: حىت لو كان من القرآن، منهم" مل يرخص فيه "بعض الصحابة، : أي" وبعضهم"
كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غري : "، وسيأيت األثر عن إبراهيم أنه قال-راوي احلديث

  .وإبراهيم النخعي تلميذ البن مسعود، "القرآن
منهم من أجاز، نظراً : هذا اختالف السلف يف تعليق التمائم من القرآن، فقد اختلفوا يف هذا على قولني

ألن هذا من القرآن، وهو كالم اهللا سبحانه وتعاىل، والتداوي بكتاب اهللا واالستشفاء بكتاب اهللا 
  .يه لعموم النهي عن التمائممشروع، ومنهم من منع هذا ومل يرخص ف

  :وبناًء على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة يف هذه املسألة على قولني
  .منهم من أجاز؛ أخذاً برأي من أجاز من الصحابة، ومنهم من منع

الرأي الثاين وهو املنع، والشيخ عبد الرمحن بن حسن وقبله الشيخ سليمان بن عبد اهللا : والصحيح
  :، وذلك لثالثة أموررجحا منعه
  .عموم النهي، ومل يرِد دليل خيصص ذلك: األمر األول
  .سد الوسيلة املُفضية إىل الشرك، ألننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غريه: األمر الثاين

تجنبون النجاسة أن تعليق القرآن يعرضه لالمتهان، ألنه يعلّق على الصبيان، والصبيان ال ي: األمر الثالث
أو الدخول يف مواضع القاذورات، وكذلك اجلُهال ال حيترمون القرآن كما ينبغي، وال يتنبهون لذلك، 

  .وما كان سبباً لتعريض القرآن لالمتهان فهو حمرم

)١/١٤٩(  

  

 اهللا هي اليت تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خال من الشرك، فقد رخص فيه رسول" : الرقى"و
  .صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من العني واحلُمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  : اشترطوا ثالثة شروط- وهم أصحاب الرأي األول-والذين أجازوا
  .أن تكون التميمة من القرآن: الشرط األول



  .و خبط ال يقرأأن تكون مكتوبة باللفظ العريب، فال تكتب بلفظ أعجمي أ: الشرط الثاين
  .أن يعتقد أن الشفاء من اهللا ال من هذه التميمة، وإمنا هذه التميمة سبب فقط: الشرط الثالث

ويسميها . القراءة على املريض: مجع رقية، والرقْية: الرقى" هي اليت تسمى العزائم: والرقى: "قال الشيخ
  .العوام العزمية
استثناه من التحرمي فهناك أدلة تفصل بأنه إن : أي" يل ما خال من الشركوخص منها الدل: "قال الشيخ

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها ليست بشرك، بدليل أن النيب صقْية من القرآن أو من األدعية املباحة فإكانت الر
باب من حقق "لذي سبق يف رخص يف الرقْية من العني ومن احلُمة كما جاء يف حديث بريدة بن احلُصني ا

، وكذلك النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رقى املرضى، ورقي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؛ رقاه جربيل، "التوحيد
وأدوية كنا يف اجلاهلية لنا رقى نرقي ا : وكذلك ملا جاءوا إىل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يسألونه قالوا

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها، قال ص ا ما مل تكن شركاً: "نتداوى قَاكُم، ال بأساعرضوا علي ر."  
ما : الرخصة عند األصوليني" فقد رخص فيه رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من العني واحلمة: "وقوله

فالشيء . رخصة، وعزمية: األحكام على قسمنيثبت على خالف دليل شرعي ملعارض راجح، ألن 
األكل من امليتة، وقصر الصالة للمسافر، هذا يسمى : رخصة، مثل: املستثىن من املمنوع بدليل يسمى

رخصة، كذلك اإلفطار يف ار رمضان، كل هذه رخص، رخص فيها الشارع من أشياء كانت يف 
كذلك الرقية يف القرآن استثنيت من الرقى املمنوعة األصل ممنوعة، وذلك من أجل الرمحة باخللق، و

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفهي رخصة" إن الرقى والتمائم والتولة شرك: "بقوله ص ،.  

)١/١٥٠(  

  

  .هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه حيبب املرأة إىل زوجها، والرجل إىل امرأته" : التولَة"و
يارويفع، لعل احلياة ستطول : "  قال يل رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:وروى أمحد عن رويفع قال

أن من عقد حليته، أو تقلّد وتراً، أو استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإن حممداً بريء : بك؛ فأخرب الناس
  " .منه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
شيء يصنعونه، يزعمون أنه حيبب املرأة إىل زوجها، والرجل "لواو، بكسر التاء وفتح ا" والتولَة: "قوله

أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم {: ا لكذب، قال تعاىل: يكذبون، والزعم: أي" يزعمون" "إىل امرأته
  .يكذبون يف قوهلم أم آمنوا: ، يعين} آمنوا

الصرف والعطف، وهو سحر، قال اهللا : هذا يسمونه" ىل امرأتهأنه حيبب املرأة إىل زوجها، والرجل إ" 
، فهو سحر يفرق ويجمع، ألنه عمل } فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه{: سبحانه وتعاىل



وجة من زوجها، وهو من شيطاين، يعمل أشياء تنفِّر اإلنسان من اإلنسان، أو الرجل من زوجته، أو الز
فالسحرة ملا تقربوا من الشياطني وخدموهم وأشركوا باهللا، فالشياطني يف مقابل ذلك . عمل الشياطني

وهذا كثري يف الناس، خصوصاً إذا ضعف يف اإلميان، وخصوصاً يف البالد اليت . ساعدم يف هذه األمور
ة ومهنة يف بعض البالد، ولكن من نعمة اهللا على هذه ال يعتىن فيها بأمر العقيدة، فإن السحر يتخذ حرفَ

  . أذالء- واحلمد هللا-البالد أن هذا الشيء ال يوجد فيها إالَّ خفية، لكنه يطارد، وأهله
  ".وروى أمحد عن رويفع: "قوله

لفاء يف مصر،  تولّى إمارة برقة يف عهد اخل- رضي اهللا تعاىل عنه-هو رويفع بن ثابت األنصاري" رويفع"
  .وتويف هناك رضي اهللا عنه، وقد طال عمره

هذا إخبار من النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن رويفعاً يعمر، وقد عمر، " لعل احلياة ستطول بك: "قال
لَيه وسلَّم، علَم من أعالم النبوة، وهو اإلخبار عن شيء مستقبل، ويقع كما أخرب به صلَّى اللَّه ع: ففيه

  .وهذا مما أطلعه اهللا تعاىل عليه
  هذا فيه دليل على تبليغ العلم، ونشر العقيدة، والدعوة إليها،" فأخرب الناس"

)١/١٥١(  

  

وإنكار الشرك، وأن اإلنسان حممل هذه األمانة، ال يتخلى عنها، ويترك الناس يقعون يف الشرك وفساد 
ركوا الناس جمتمعني، ال تفرقوا بني الناس، حاربوا الشيوعية وحاربوا ات: العقيدة، وهو ساكت، مث يقول

املذاهب اهلدامة، واتركوا الشرك وهل هناك أشد من الشرك؟، الشرك هو أكرب املذاهب اهلدامة، وهذا 
القول يدسه علينا األعداء إما من اليهود واملاسونية أو غريهم، ويأخذه بعض املغرورين من شبابنا على 

  .ه صحيح، وهو يقصد منه هدم اإلسالم، وهدم العقيدة، ألنه إذا ترك الشرك فسدت العقيدةأن
عقد اللحية عادة عند : عقد اللحية اختلف العلماء يف تفسريه، منهم من قال" أن من عقد حليته: "قوله

  .شبه بالكفّارالفُرس، أم كانوا عند احلروب يعقدون حلاهم تكبراً وجتبراً، وحنن قد ينا عن الت
املراد به عقد اللحية يف الصالة، ألن هذا من العبث يف الصالة، واحلركة يف الصالة، : والقول الثاين

  .وهذا مكروه يف الصالة، ألنه يدل على عدم اخلشوع
أن املراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف من جتعيد حلاهم وحتسينها وكدها، حىت تتجعد، : القول الثالث

قصدون ا اجلمال، فهذا يكون من الترف، نعم ال بأس أن اللحية تصلح وأا تنظّف، وأا تكرم لكن ي
  .ال يصل هذا إىل حد اإلسراف

جعل الوتر قالدة عليه، أو على دابته، أو على ولده من أجل أن يتقي به العني : يعين" أو تقلد وتراً"
  .والضرر، كما كانت اجلاهلية تفعل



وإذا كان هذا فيمن تقلدوا : " حمل الشاهد يف احلديث، قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللاوهذا
  !!".وتراً، فكيف مبن تعلّق على األموات يسأهلم قضاء احلاجات وتفريج الكربات؟؟؟

  .إزالة أثر اخلارج من السبيلني: االستنجاء" أو استنجي"
ينقي املخرج إما مباء وإما باستجمار باحلجارة، فإن مجع ألن الواجب أن اإلنسان إذا قضى حاجته أن 

  .بينهما فهذا أفضل

)١/١٥٢(  

  

  .رواه وكيع" من قطع تميمة من إنسان؛ كان كعدل رقبة: "وعن سعيد بن جبري قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا وعيد " يه وسلَّم بريء منهأو عظم، فإن حممداً صلَّى اللَّه علَ"الرجيع زوث الدواب، " برجيع دابة"
شديد يدل على حترمي هذا الفعل، وهو االستجمار بروث الدواب والعظام، ألن هاتني املادتني طعام اجلن 

  .وطعام دوام فال يلوثهما عليهم
كان كمن أعتق رقبة من : أي" من قطع متيمة من إنسان كان كعدل رقبة: عن سعيد بن جبري قال: "قوله
ة فيه إعتاق من الشرك، ألن الشرك الريممق، وقطع التق، واملناسبة أن اعتاق العبد فيه اعتاق من الر

  :رِق للشيطان بدل الرق للرمحن، ورحم اهللا اإلمام ابن القيم حيث يقول
  فبلُوا برق النفس والشيطان... هربوا من الرق الذي خلقوا له 

لكن ملا أشركوا به صاروا عبيداً للشيطان، وعبيداً للنفس واهلوى، هم أرقاء هللا، عبيد هللا، : يعين
  .فاإلنسان خلق لعبادة اهللا، فإذا تركها صار عبداً للشيطان، فهو عبد والبد

  .فالذي يزيل هذه الظاهرة الشركية عن مسلم يكون كمن أعتقه من الرق يف األجر والثواب
، من أزاله فكأمنا أعتق هذا العبد من هذا الرق الذّليل املهني، وسعيد بن جبري رمحه اهللا اعترب الشرك رقا

وجعله حرا من عبادة املخلوق، عبداً هللا سبحانه وتعاىل ال يعبد غريه، فعبادة اهللا جل وعال هي احلرية 
الناس أحرار يف : الصحيحة، ليست احلرية أن اإلنسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شاء، كما يقولون

ال بل الناس خلقوا لعبادة اهللا، وعبادة اهللا ليست من باب الذل واملهانة، وإمنا هو من اإلكرام، اعتقادهم 
سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيالً {: ومن الرفعة، وهذا شرف، واهللا جل وعال أكرم نبيه بالعبودية له، فقال

  .ا عبودية غريه فهي ذلّ ومهانة، فعبودية اهللا شرف، أم} من الْمسجِد الْحرامِ
  .وكيع بن اجلراح، اإلمام اجلليل، روى عنه اإلمام أمحد وغريه: ووكيع هو" رواه وكيع"

)١/١٥٣(  

  



  ".كانوا يكرهون التمائم كلها؛ من القرآن وغري القرآن: "وله عن إبراهيم قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . النخعي، أحد األئمة من التابعنيعن إبراهيم: أي" وعن إبراهيم: "قال
كان كبار التابعني من أصحاب ابن مسعود : أي" يكرهون التمائم كلها من القرآن وغري القرآن: "وقوله

حترمي تعليق التمائم، ولو : ال يفصلون يف التمائم، بل كانوا يكرهوا عموماً، كما سبق أن الراجح هو
أي حيرمون، ألن " يكرهون: "وقوله. ثالثة اليت ذكرناها هناككانت من القرآن؛ من أجل األمور ال

  .الكراهة عند السلف يريدون ا التحرمي
فكالم إبراهيم هذا يؤيد ترجيح املنع مطلقاً، وألن هذا قول عبد اهللا بن مسعود، وتالميذه من أئمة 

ق على الرقاب على شكل حروز، التابعني، أن التمائم ال تفصيل فيها، حىت ولو كانت من القرآن، ال تعلّ
أو على شكل رقاع، أو على شكل أكياس تعبأ باألوراق املكتوب فيها ويسموا خطوطاً، أو عزائم، 
هذا ال جيوز وإن كان من القرآن، وال تعلّق على السيارات أو اجلدران ألن هذا وسيلة إىل الشرك، 

  .- كما سبق- لالمتهان واالبتذالوألنه مل يرد دليل على جوازه، وألنه تعريض للقرآن
  .ويف هذا دليل على بعد السلف عما خيدش العقيدة

)١/١٥٤(  

  

  باب من تربك بشجرة أو حجر وحنومها:] الباب التاسع[
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، أو تعليق هذا الباب مكملٌ لألبواب اليت قبله، ألن األبواب اليت قبله يف لبس احللْقة واخليط وحنومها
الرقى والتمائم، وهذا فيه النهي عن التربك باألشجار واألحجار، فهذه األبواب كلها مؤداها االعتقاد 

بغري اهللا سبحانه وتعاىل أنه يضر أو ينفع، وهذا شرك، ألن الذي يقدر على دفع الضر وجلب النفع هو 
تعاىل على ذلك، ال يشاركه أحد، وإن كان اهللا سبحانه وتعاىل وحده ال شريك له، هو القادر سبحانه و

هناك أشياء يترتب على استعماهلا أو أكلها أو شرا ضرر، أو يترتب عليه نفع؛ فهذه أسباب فقط، أما 
  .الذي خيلق ذلك فهو اهللا سبحانه

األكل والشرب من الطيبات هذا فيه نفع، لكن ليس األكل والشرب هو الذي خيلق النفع، إمنا : مثالً
  .لذي خيلق النفع هو اهللا سبحانه وتعاىلا

السم يقتل، والنار تحرق، لكن ليست هي اليت تفعل هذه األشياء، ألا خملوقات هللا سبحانه : مثالً
وتعاىل، ولكنها أسباب، يقدر القادر سبحانه أن يسلبها هذه اخلاصيات، كما سلب النار احلرارة ملا أُلقي 

  .وسالماً، فدلّ على أا ال تستقل بالضررفيها إبراهيم، وصارت برداً 



  .طلب الربكة، وهي حصول ا خلري ومناؤه وثبوته وكثرته: أي" باب من تربك: "وقوله
طلب الربكة من حجر أو من شجر، أو اعتقد أا سبب للربكة وهي مل جيعلها اهللا : أي" حبجر أو شجر"

 احلجر والشجر ال خيلق الربكة وال يوجدها، وال هو أسباباً هلا فقد أشرك باهللا سبحانه وتعاىل، ألن
مسبب يف حصوهلا إالَّ ما جعله سبباً يف حصوهلا وإمنا الذي يوجدها هو اهللا سبحانه وتعاىل، وهو سبب 

: األنبياء عليهم السالم، ومثل: ماء زمزم، ومثل: األسباب نعم قد جيعل اهللا بعض األشياء مباركة، مثل
، فاهللا هو الذي } )٩٦(نَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركاً وهدى للْعالَمنيإِ{: الكعبة املشرفة

جعل الكعبة مباركة، أما الكعبة فليست هي اليت توجِد الربكة، أو ختلق الربكة، لكن اهللا جعلها مباركة، 
مرة واستقباهلا يف الصالة والطواف ا والتعبد عندها فالربكة من اهللا سبحانه وتعاىل وبركتها باحلج والع

  .يف املسجد احلرام

)١/١٥٥(  

  

  .اآليات} )١٩(أَفَرأَيتم الالَّت والْعزى{: وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشياطني شريرة، وقد جيعل اهللا بعض األشياء مباركة، كما أن اهللا جيعل بعض األشياء شريرة، فقد جعل 
وجعل بعض الدواب شريرة، فاالعتماد على اهللا سبحانه وتعاىل يف كل األمور، وإمنا نتخذ األسباب ألن 
اهللا أمرنا باختاذ األسباب، وأما النتائج فهي عند اهللا سبحانه وتعاىل، حنن ال نعتمد على األسباب، وإمنا 

اهللا أمرنا باختاذها، وتعطيل األسباب عجز وتعطيل نعتمد على اهللا، وحنن ال نعطّل األسباب، ألن 
االعتماد على السبب : "للمنافع، اليت جعلها اهللا سبحانه وتعاىل يف األشياء، كما قال بعض العلماء

االعتماد على األسباب "ألن الشرع أمرك باختاذ األسباب، و" شرك، وترك السبب قدح يف الشرع
  .ألنه اعتماد على غري اهللا" شرك

ذه مسألة جيب على طالب العلم أن يفقهها وأن يعرفها، وأن يتأملها جيداً، وأن يوضحها للمسلمني، فه
  .إلزاحة الشبهات، وإزاحة التضليل الذي يروج عند بعض الناس بسبب اجلهل، أو بسبب سوء القصد

ومناةَ الثَّالثَةَ { : " ة اآلياتوتتم" } )١٩(أَفَرأَيتم الالَّت والْعزى{ : " وقول اهللا تعاىل: "قوله
إِنْ هي إِلَّا أَسماٌء سميتموها أَنتم ) ٢٢(تلْك إِذاً قسمةٌ ضيزى) ٢١(أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثَى) ٢٠(الْأُخرى

الظَّن وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاَءهم من ربهِم وآباؤكُم ما أَنزلَ اُهللا بِها من سلْطَان إِنْ يتبِعونَ إِلَّا 
  )٢٤(أَم للْإِنسان ما تمنى ) ٢٣(الْهدى

نَ اُهللا وكَم من ملَك في السماوات ال تغنِي شفَاعتهم شيئاً إِلَّا من بعد أَنْ يأْذَ) ٢٥(فَللَّه الْآخرةُ والْأُولَى
هذه اآليات يف تقرير التوحيد وتثبيت العقيدة يف قلوب املؤمنني، والرد على " } )٢٦(لمن يشاُء ويرضى



  .املشركني
: يقول اهللا تعاىل للمشركني الذي يعبدون األصنام، ويف مقدمتها األصنام الثالثة املشهورة عند العرب

هل " } )١٩(أَفَرأَيتم الالَّت والْعزى{: " صنام أو تضر؟، فيقولالالت والعزى ومناة، هل تنفع هذه األ
نفعتكم؟، هل دفعت عنكم الضرر؟، هل جلبت لكم شيئاً من الرزق؟، فال يستطيعون اجلواب بأا تضر 

ا عن أو تنفع، مل تنفعهم يف بدر وغريها من الغزوات، ومل تدفع عنهم ما أوقع اهللا م من اهلزائم، ما أجابو
  .هذا السؤال العظيم؛ فدلّ على انقطاع حجتهم

  وهكذا يف كل أسئلة القرآن الكرمي اليت هي من باب التحدي والتعجيز، مل

)١/١٥٦(  

  

  .يصدر هلا جواب من قبل املشركني، ولن يصدر هلا جواب إىل أن تقوم الساعة
  :هل العلمويف تفسريها قوالن أل. صنم يف الطائف لبين ثقيف": } الالَّت{" و

أا بالتخفيف، وهو اسم حجر كبري أملس عليه نقوش، كانوا يتربكون به، ويطلبون منه : القول األول
  .قضاء حاجتهم، وتفريج كربام

وهو يف األصل رجل صاحل، كان يلُت السويق : أنه بالتشديد اسم فاعل من لَت يلُت: والقول الثاين
 من هذا الطعام تقرباً إىل اهللا سبحانه وتعاىل، فلما مات عكَفُوا على قربه للجاج، وكان يطعم احلجاج

  .يتربكون به، كما حصل لقوم نوح ملا غَلَو يف الصاحلني
فالغلُّو يف الصاحلني قدمي، وال يزال مستمرا وهو سنة جاهلية من قدمي الزمان، من عهد قوم نوح، وال 

  .تزال
وكال التفسريين حق، . تربك بالقبور: ربك باألحجار، وعلى التفسري الثاين هوت: فعلى التفسري األول هو

فاآلية تدلّ على منع التربك باألحجار، ومنع التربك بالقبور، وما زال هذا الصنم يعبد من دون اهللا إىل أن 
ر دم هذا الصنم كغريه من فتح النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مكة يف السنة الثامنة من اهلجرة، وأم

  .األصنام اليت هدمت
فكانت صنماً ألهل مكة، وهي عبارة عن شجرات ثالث من السمر، وعندها بنِية عليها " والْعزى"أما 

وهلذا قال أبو سفيان يف يوم أحد بعد . أستار، وكانت لقريش وألهل مكة يعبدوا من دون اهللا عز وجلّ
اهللا : أجيبوه، قولوا: "فقال النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم.  لنا العزى وال عزى لكم:أن انتهت املعركة

، هذا هو الرد الشايف، وفيما بعد من اهللا على أيب سفيان باإلسالم فأسلم، " موالنا، وال موىل لكم
ة، فلما فتح النيب صلَّى اللَّه علَيه أن العزى كانت ألهل مك: واإلسالم يجب ما قبله، والشاهد من هذا

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمكة أرسل إليها خالد بن الوليد فهدمها وقطّع األشجار، مث رجع إىل النيب ص لَّمسو



ه ، فرجع خالد رضي اهللا عنه، إليها مرة ثانية فوجد عندها السدنة، فلما رأو"مل تفعل شيئاً: "فأخربه، قال
هربوا إىل اجلبال، فجاء فإذ بامرأة عريانة ناشرة شعرها، فعالها بالسيف وقتلها، مث رجع إىل النيب صلَّى 

  " .تلك العزى: "اللَّه علَيه وسلَّم وأخربه، قال
  والواقع أن املشركني ليست عبادم هلذه األصنام، وإمنا عبادم للشياطني،

)١/١٥٧(  

  

خرجنا مع رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إىل حنين، وحنن حدثاء عهد : يثي قالوعن أيب واقد الل
بكفر، 

...................................................................................................  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

تدعوهم إىل عبادا، وهي اليت تكلّمهم أحياناً، ويظنون أن الصنم هو الذي فالشياطني هي اليت تغريهم، و
  .يتكلم، أو أن امليت هو الذي يتكلم

وكانوا يحرِمون من عندها . فهي صنم قريب من املدينة، وكانت لقبائل من العرب" } ومناةَ{" أما 
  .للحج والعمرة

سو هلَيع لَّى اللَّهاة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فهدمهاوملا فتح النيب صنمكة أرسل إىل م لَّم.  
  .فأين ذهبت هذه األصنام؟، لو كانت آهلة لدفعت عن نفسها

بطالن التربك باألشجار واألحجار، ألن هذه أشجار وأحجار، ومل تدفع عن : والشاهد من اآلية الكرمية
  .نفسها فضالً عن أن تدفع عن غريها

أن من تربك بقرب أو حبجر أو شجر يعتقد فيه أنه : ن التربك باألحجار واألشجار، وفيهبطال: ففي هذا
ينفع ويضر من دون اهللا، أو أنه سبب حلصول الربكة، أو تقرب إليه بشيء من العبادة؛ فهو مثل من عبد 

 على -التالالت والعزى سواء، وال فرق، بل من غال يف قرب من القبور فهو كمن عبد الالت، ألن ال
 هو رجل صاحل، غَلَوا يف قربه بعد موته، فالذين يعبدون القبور اليوم مثل الذين يعبدون -التفسري الثاين

الالت سواء بسواء، والقرآن واضح يف هذا، لكن حيتاج إىل التدبر، ونبذ للتقاليد والعادات والبيئات 
 اهللا وسنة رسوله، ففيهما الشفاء الفاسدة، والتحرر من اخلرافات واألباطيل، ورجوع إىل كتاب

  .للقلوب
  .من بين الليث" الليثي"هذه كنيته، أما امسه فهو احلارث بن عوف، و" وعن أيب واقد الليثي"قال 

غزوة حنني، وحنني اسم واد بني مكة : أي" خرجنا مع رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إىل حنينِ: قال"
والطائف، وغزوة ح هلَيع لَّى اللَّهن كانت يف شوال من السنة الثامنة من اهلجرة، وذلك أن الرسول صين



 هلَيع لَّى اللَّهملا فتح مكة، ونصره اهللا على قريش؛ خافت هوازِن على نفسها أن يصلها الرسول ص لَّمسو
سو هلَيع لَّى اللَّهفأرادوا أن يغزوا الرسول ص ،لَّمسعوا أمرهم ليغزوا رسول اهللا وقبل أن يغزوهم، ومج لَّم

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، يريدون الدفاع عن أنفسهم، فلم ميهلهم الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، بل 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسلمني إذا علم أنوهذا هو احلزم والسياسة؛ أن ويل أمر امل. غزاهم هو بنفسه ص  
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يا : ذات أَنواط، فمررنا بِسدرة فقلنا: وللمشركني سدرة يعكفون عندها وينوطون ا أسلحتهم، يقال هلا
  .رسول اهللا، اجعل لنا ذات أَنواط كما هلم ذات أَنواط

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .ىل ذلك العدو، وال ميهلههناك من الكفار من يريد غزو املسلمني يبادر إ

خرجنا مع رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : "وأبو واقد كان من الذين أسلموا يف هذا العام، وهلذا قال
أن إسالمهم كان جديداً متأخراً، وهو يريد بذلك بيان العذر مما : يعين" إىل حنين وحنن حدثاء عهد بكفر

جهاالً، مل يتفقّهوا كما كان الصحابة الذين مع الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقع منهم، أم كانوا 
فقهاء، عرفوا العقيدة ودرسوها، لكن هؤالء أسلموا قريباً، ومل يتمكّنوا من التفقّه يف العقيدة، وكانوا 

فيه دليل على أن اإلنسان إذا فهذا : قال العلماء. آلفني ألشياء من دين اجلاهلية، مل يتخلّصوا منها بعد
فهذا كان يف بيئة شركية، وأسلم . عاش يف بيئة فاسدة مث انتقل منها؛ أنه قد يبقى يف نفسه منها شيء

  .قريباً
وهذا دليل على آفة اجلهل، وأن اإلنسان قد يقع يف الشرك بسبب اجلهل، وفيه احلث على تعلم العقيدة 

اإلنسان يف مثل ما وقع فيه هؤالء، فالذين ينادون اليوم بتهوين أمر ومعرفتها والتبصر فيها خشية أن يقع 
ملاذا يدرسون العقيدة وهم مسلمون؟، يا سبحان اهللا، املسلم هو أوىل بدراسة العقيدة : العقيدة، ويقولون

من أجل أن يصحح إسالمه، ومن أجل أن حيفظ دينه، هؤالء مسلمون ومع هذا وقعوا يف هذه القضية 
م مل يتعلموا، ففي هذا دليل على وجوب تعلم العقيدة الصحيحة، ووجوب تعلّم ما يضادها بسبب أ

 أو -من الشرك والبدع واخلرافات؛ حىت يكون اإلنسان على حذر منها، وما أوقع اليوم عباد األضرحة
ظيمة، حىت  يف عبادة القبور إالَّ بسبب اجلهل، ويظنون أن هذه من اإلسالم، فهذه مصيبة ع-كثري منهم

 إىل دين الصوفية وإىل دين القبورية، فهم - يف أمريكا ويف غريها-مسعنا أن بعض الدعاة يدعون 
أخرجوهم من كفر إىل كفر، وكونه يبقى على كفره، أخف من كونه ينتقل إىل كفر يسمى باسم 

  .اإلسالم



اعتكف يف املكان إذا :  املكان، يقالالبقاء يف: العكُوف هو" وللمشركني سدرة يعكُفُون عندها: "وقوله
  .جلس يف املسجد للعبادة: أطال اجللوس فيه، واعتكف يف املسجد يعىن
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لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهن، قلت: "فقال رسول اهللا صنا السكما قالت بنو - والذي نفسي بيده-اهللا أكرب، إ 
رواه " لتركنب سنن من قبلكم}  كَما لَهم آلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَاجعلْ لَنا إِلَهاً{: إسرائيل ملوسى

  .الترمذي وصححه
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .التعليق، وغرضهم من هذا العكوف والنوط التربك ذه الشجرة: النوط هو" وينوطُون ا أسلحتهم"
أعجبهم عمل املشركني، فظنوا أن هذا " نا ذات أَنواط كما هلم ذات أَنواطيا رسول اهللا اجعل ل: فقلنا"

عمل سائغ، وهم حيرصون على حتصيل الربكة، فطلبوا من النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن جيعل هلم 
حابة مع الرسول شجرة يعكُفُون عندها، وينوطُون ا أسلحتهم طلباً للربكة، ولكن انظروا إىل أدب الص

 لَّى اللَّهحيث مل يقدموا إىل هذا األمر من عند أنفسهم، بل رجعوا إىل الرسول ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
علَيه وسلَّم، فاملسلم إذا أعجبه شيء ويظن أنه خري فال يستعجل حىت يعرض هذا على الكتاب والسنة 

  .ويسأل عنه أهل العلم الثقات
 فيه دليل على وجوب الرجوع إىل الكتاب والسنة يف أمور العبادة، وأن اإلنسان ال يعمل فهذا

باستحساناته، أو استحسانات غريه، بدون أنه يرجع إىل الكتاب والسنة، وهذا يدل على أن العبادات 
  .توقيفية
نا للربكة، وجنلس عندها شجرة نعلّق ا أسلحت: يعين" يا رسول اهللا اجعل لنا ذات أَنواط: فقلنا: "فقوله
النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غضب ملا قالوا " اهللا كرب، إا السنن: "فقال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم. "للربكة

وهذه عادة النيب . له هذا الكالم وتعجب، وكبر اهللا سبحانه وتعاىل ترتيهاً هللا عز وجلّ عن هذا العمل
  . اللَّه علَيه وسلَّم أنه كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئاً أنه يسبح أو يكربصلَّى

السبب أن الذي أوقعكم يف هذا هو التشبه مبا عليه الناس، : الطرق املسلوكة، أي: أي" إا السنن"
، وما أصاب " بقوم فهو منهممن تشبه: "فالتشبه بالكفار يف عبادام وتقاليدهم اخلاصة م، آفة خطرية

بعض املسلمني من األمور الشنيعة، أغلبه من جهة التشبه بالكفار، أول ما حدث الشرك يف مكة هو 
بسبب التشبه بالكفار، ألنه ملا ذهب عمرو بن لُحي إىل الشام، ووجد أهل الشام يعبدون األصنام، 

  وقت فشا الشرك يف أرضأعجبه ذلك، وجلبها إىل احلجاز، ومن ذلك ال
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، فهذه هي اآلفة، هذه هي السنن اليت - عليه الصالة والسالم-احلجاز، فهو أول من غري دين إبراهيم
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهب منها النيب صتعج.  

أقسم صلَّى اللَّه علَيه " سي بيدهقلتم والذي نف: "مث بين صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خطر هذه املقالة، فقال
  .وسلَّم ففي هذا مشروعية القسم على الفتوى إذا حتقق من إصابة احلق

النيب صلَّى " } اجعلْ لَنا إِلَهاً كَما لَهم آلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ{: " كما قالت بنوا إسرائيل ملوسى"
م بين أن هذه عادة قدمية يف العامل، وأا حصلت على عهد موسى عليه السالم، وذلك أن اللَّه علَيه وسلَّ

اهللا ملا جنّى بين إسرائيل من فرعون، وأغرق فرعون وقومه، وجنّى موسى وقومه، ومروا يف طريقهم على 
  .قوم يعكفون على أصنام هلم

}ما لَها إِلَهاً كَملْ لَنعى اجوسا مةٌقَالُوا يهطلبوا من موسى أنه جيعل هلم صنماً يعبدونه كهؤالء الذين }  آل
السبب الذي أوقعكم يف هذا هو " } إِنكُم قَوم تجهلُونَ{: " يعبدون الصنم، قال موسى عليه السالم

ن حن:  يوجب على املسلمني أن يتعلموا العقيدة، وال يكتفوا بقوهلم- كما ذكرنا-اجلهل بالتوحيد، وهذا
مسلمون، حنن يف بالد إسالم، حنن يف بيئة إسالمية، كما يقوله اجلهال أو الذين يثَبطون عن تعلّم 

  .العقيدة
ففيه آفة اجلهل، وان اجلهل قد يوقع يف الكفر باهللا عز وجلّ، وهذه خطورة عظيمة، وال ينجي من هذا 

يسها، وتكرارها على الناس، وتعليمها للناس، اجلهل إالَّ تعلّم العقيدة الصحيحة، والتأكُّد منها، وتدر
: ونشرها بكل وسيلة يف املساجد، ويف املدارس، ويف وسائل اإلعالم، ويف االس، ويف البيوت، وقوله

}يهف ما هم ربتالِء مؤلُونَ{عمل هؤالء زائل وتالف : ، أي} إِنَّ همعوا يا كَانلٌ ماطبألنه شرك باهللا } و
أنا ال أَشرع لكم الشرك، : أي} )١٤٠(قَالَ أَغَير اِهللا أَبغيكُم إِلَهاً وهو فَضلَكُم علَى الْعالَمني{ز وجلّ، ع

عامل زمام، أما بعد بِعثة حممد صلَّى اللَّه علَيه : وهل هذا جزاء النعمة أن اهللا فضلكم على العاملني، يعين
  .ملني هم أمة حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموسلَّم فأفضل العا

فاحلاصل؛ أن التربك باألشجار واألحجار هو من سنة املشركني، ومن سنة اجلاهلية، ومن فعله فهو 
متشبه بالكفار، وهو كافر مثلهم، ال فرق بني من يعبد القرب ومن يعبد الالت والعزى، أو الذي يطلب 

  .ذي يطلبها من الصنم، ال فرق بينهماالربكة من الشجرة وال
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أَغَير اِهللا {: بطالن التربك باألشجار واألحجار، وأنه شرك، ألن موسى عليه السالم قال: ففي هذا
، فدلّ على أن من تربك بشجر أو حجر فقد اختذه إهلاً، وهذا هو الشرك، واختالف اللفظ } أَبغيكُم إِلَهاً



: ، وبنوا إسرائيل قالوا"اجعل لنا ذات أَنواط كما هلم ذات أَنواط: "اق املعىن، هؤالء قالواال يؤثر مع اتف
، والرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جعل هذا مثل هذا، وإن اختلف } اجعلْ لَنا إِلَهاً كَما لَهم آلهةٌ{

  .اللفظ
إن أولياء اهللا .  هذا توسل، وهذا حمبة لألولياء والصاحلنيهذا ليس بشرك،: واآلن عبدة القبور يقولون

 لَّى اللَّهعبد من دون اهللا، والنيب صجعل قبورهم أوثاناً تذا العمل، وال يرضون أن ت الصاحلني ال يرضون
نبيائهم اللهم ال جتعل قربي وثناً يعبد، اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أ: "علَيه وسلَّم يقول

  .، فدلّ على أن تعظيم القبور والتربك ا جيعلها أوثاناً تعبد من دون اهللا" مساجد
فاحلاصل؛ أن هذا فيه دليل على أن العربة يف املعاين ال يف األلفاظ، فاختالف األلفاظ ال يؤثر، وإن مسوه 

، هذا هو الشرك، سواء -لون كما يقو-توسالً، أو مسوه إظهاراً لشرت الصاحلني، أو وفاًء حبقهم علينا
بسواء، فالذي يتربك باحلجر أو بالشجر أو بالقرب قد اختذه إهلاً، وإن كان يزعم أنه ليس بإله، فاألمساء ال 

األمساء ال تغري : تغري احلقائق، إذا مسيت الشرك، توسالً، أو حمبة للصاحلني، أو وفاًء حبقهم، نقول
  .احلقائق

وهي أن حسن املقاصد ال يغري من احلكم الشرعي شيئاً، هؤالء هلم مقصد :  مسألة مهمة- أيضاً-وفيه
حسن، ولكن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مل يعترب مقاصدهم، بل أنكر هذا، ألن الوسائل اليت تفضي إىل 

لجهاد، ما قصد إالَّ اخلري هو احملاذير ممنوعة، صحايب مع رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حيمل السيف ل
ومن معه، ومع هذا غضب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عند مقالتهم، وجعلها مثل مقالة بين إسرائيل، 

  .فدلّ على أن املقاصد احلسنة ال تربر الغايات السيئة واملنكرة
ر واملشركني، ألا تؤدي إىل الشرك، وهلذا خطورة التشبه بالكفا: القاعدة العظيمة، وهي: - أيضاً-وفيه

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهن من قبلكم : "قال صنلَم من أعالم النبوة، فإن النيب - أيضاً-وهذا فيه" لتركنب سع 
  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أخرب أنه يف املستقبل سيكون يف املسلمني من
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ر، وهذا وقع كما أخرب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فتقليد الكفار اآلن على قدم وساق، إالَّ من يقلِّد الكفا
  .رحم اهللا سبحانه وتعاىل وهذا خرب معناه التحذير وليس جمرد خرب

فهذا احلديث فيه التحذير من التشبه باملشركني والكفار يف أفعاهلم وعادام اخلاصة وتقاليدهم 
  .وسهموطق

أما األمور املباحة فال بأس باألخذ ا، نأخذ من املشركني اخلبرات املفيدة، نأخذ منهم البضائع، نأخذ 
قُلْ من حرم زِينةَ اِهللا الَّتي {: منهم األسلحة، هذه أمور كانت يف األصل لنا، يقول اهللا سبحانه وتعاىل



، هذه } لرزقِ قُلْ هي للَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا خالصةً يوم الْقيامةأَخرج لعباده والطَّيبات من ا
املنافع يف األصل للمسلمني، ولكن ملا تكاسل املسلمون أخذها أعداؤهم، فال مانع أن املسلمني يأخذون 

بشه، إمنا لتبشذه األشياء املفيدة، وليس هذا من الت ه هو تقليدهم يف األمور اليت ال فائدة منها وال قيمة
  .هلا، أو األمور اليت تدخل يف العبادة والعقيدة والدين

-رضي اهللا عنهم -أنتم حترمون التربك باألشجار واألحجار والقبور، يف حني أن الصحابة : قد يقال
  .شعره ووضوئه، أليس هذا تربكاً مبخلوقكانوا يتربكون بريق النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم و

أن هذا خاص بالنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومبا انفصل من جسده صلَّى اللَّه علَيه : فاجلواب عن ذلك
وسلَّم ألنه مبارك، فما انفصل من جسده من ريق، أو عرق، أو شعر، أو وضوء، فإنه يتربك به، أما 

لنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فهذا مل يرِد حىت مع أفضل األمة كأيب بكر وعمر وعثمان وعلي، التربك بغري ا
والعشرة املبشرين باجلنة، وأصحاب بدر، وأصحاب بيعة الرضوان، ما ذُكر أن املسلمني كانوا يتربكون 

  .ؤالء، ال بريقهم، وال بعرقهم، وال بشعورهم
األشجار، وال باألحجار، وال باألشخاص، وال باحلُجرة النبوية، وال بقرب النيب صلَّى فالتربك ال جيوز؛ ال ب

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكل هذا ال جيوز، ألن هذه أمور مل تكن منفصلة عن النيب ص ،لَّمسو هلَيع اللَّه
  .ف اجلواب عن هذه الشبه، ألم يدلُون اوليست من جسده صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فالبد أن نعر
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  باب ما جاء يف الذبح لغري اهللا:] * الباب العاشر[
  .اآلية} ال شرِيك لَه) ١٦٢(قُلْ إِنَّ صالتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمني{: وقول اهللا تعاىل

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الباب كاألبواب اليت قبله يف بيان أنواع من الشرك اليت ميارسها بعض الناس يف خمتلف األزمان، من 

عهد اجلاهلية، وال تزال مستمرة، وذلك من أجل أن يتميز اخلبيث من الطيب، وهللا احلكمة سبحانه 
يب، واملوحد من املشرك، واملهتدي وتعاىل يف بقاء هذا الشرك والكفر؛ من أجل أن يتميز اخلبيث من الط

، ولكن لو هداهم مجيعاً مل تكن هناك ميزة ألحد على } لَو يشاُء اُهللا لَهدى الناس جميعاً{: من الضال
  .أحد، ولكن اقْتضت حكمته سبحانه أن يجري االمتحان من أجل أن يتميز اخلبيث من الطيب

} ال شرِيك لَه) ١٦٢( إِنَّ صالتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمنيقُلْ{: وقول اهللا تعاىل: "قال
قُلْ أَغَير اِهللا أَبغي رباً وهو رب كُلِّ شيٍء وال * وبِذَلك أُمرت وأَنا أَولُ الْمسلمني{: " تتمة اآليات

ختم اهللا هذه السورة العظيمة ذه اآليات، " } لَّا علَيها وال تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرىتكِْسب كُلُّ نفْسٍ إِ
ألن السورة تدور كلها على التوحيد وبيان الشرك، وبيان ما يفعله املشركون مع األصنام، وما حرموه 



  .من املزارع واألنعام ألصنامهم
 ما يفعله املشركون، وهذا الغالب على السور املكية، فالسور وختمها سبحانه وتعاىل بالرباءة من كل

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّههي عن الشرك، ألن النيب صوحيد والناملكية غالبها، بل تكاد تكون كلها يف الت
مكث يف مكة ثالثة عشرة سنة يدعو إىل التوحيد، وينهى عن الشرك، ويرتل عليه القرآن يف ذلك، ومن 

سورة ا ألنعام: ملة ما نزل عليه يف مكة هذه السورة العظيمةج.  
هذا أمر من اهللا جل وعال لنبيه حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن يعلن للناس، ليس " } قُلْ{: " فقوله تعاىل

  :لناس وقته فقط، بل للناس مجيعاً إىل أن تقوم الساعة، وليس لناس بلده، بل لناس العامل
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العبادة املبتدئة بالتكبري املختتمة بالتسليم، اليت تشتمل على : الصالة يف الشرع يراد ا" } إنَّ صالتي{" 
من اخلشوع، واخلشية، : عبادات قلبية وقولية وعملية، فالصالة تشتمل على أنواع العبادة يف القلب

كبري، والتحميد، والثناء على اهللا، وتالوة كتابه من الت: واإلقبال على اهللا سبحانه وتعاىل، وباللسان
فالصالة . من القيام، والركوع، والسجود، واجللوس: الكرمي، ومناجاة الرب سبحانه وتعاىل، وباجلوارح

عبادة عظيمة، جيتمع فيها ما ال جيتمع يف غريها من أنواع العبادات، ولذلك جعلها اهللا عمود اإلسالم، 
  .من أركان اإلسالموجعلها الركن الثاين 

ما يذبح من يمة األنعام على وجه التقرب والعبادة، كهدي التمتع : النسك املُراد به" } ونسكي{" 
والقران، وهدي التطوع، وهدي اجلُربان، واألضاحي، والعقيقة، هذه كلها تسمى نسكاً، فما ذُبح من 

  .اهللا تعاىل بذحبه، فهو النسكيمة األنعام على وجه التقرب إىل 
وكان الذبح على وجه التقرب موجوداً يف اجلاهلية، كانوا يذحبون لألصنام، ويذحبون للجن، ويذحبون 

  :للكواكب، يذحبون لغري اهللا عز وجلّ، وهلذا يقول النابغة يف قصيدته
  وما هريق على األنصاب من جسد... ال والذي قد زردته حججا 

  .ألصناما: األنصاب
  .من ذبيحة: سفك من الدماء من جسد، يعين: وهرِيق، يعين

فالنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بين أن دينه خمالف لدين املشركني، فاملشركون يذحبون لغري اهللا، والنيب 
 يصلُّون إالَّ هللا فكذلك ال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومن اتبعه يذحبون هللا وحده ال شريك له، كما أم ال

يذحبون إالَّ هللا سبحانه وتعاىل، وقَرن النسك بالصالة يدلّ على أنه عبادة عظيمة، ال جيوز صرفها لغري 
اهللا، والنسك قد تساهل فيه كثري من الناس فصاروا يذحبون للجن طاعة للمشعوِذين من أجل العالج 

  .بزعمهم



 "}اييحموجلّما أحيا": } و عليه يف عمري من العبادة كله هللا عز .  
أنه حييا على :  هللا عز وجلّ، فيموت على التوحيد، فمعىن اآلية- أيضاً-ما أموت عليه": } ومماتي{" 

  .يف ذلك ويف سائر أنواع العبادة} ال شرِيك لَه{: التوحيد، وميوت على التوحيد، مث أكد ذلك بقوله
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  .} )٢(فَصلِّ لربك وانحر{: وقوله
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 "}نيالَمالْع بوجلّ من املخلوقات، : املالك، والعاملني مجع عالَم، وهو: الرب هو" } ر ما سوى اهللا عز
البيت، رب : ربه، مثل: فكل املخلوقات را واحد، هو اهللا سبحانه وتعاىل، لكن قد يقال ملالك الشيء

رب احلاجة، رب السيارة، رب الدراهم، وهذا مقيد، أما إذا قلت الرب، أو رب العاملني، فهذا ال يكون 
  .إالّ هللا سبحانه وتعاىل

أما هذه األصنام وهذه األوثان، فال تستحق العبادة ألا مملوكة هللا سبحانه وتعاىل، ومعبدة هللا سبحانه 
كان من أشرف العباد كاملالئكة والرسل واألولياء، كلهم عبيد هللا وتعاىل، والعبد ال يعبد، حىت ولو 

  .سبحانه وتعاىل
الصالة والنسك، ألن الصالة عبادة بدنية، والنسك عبادة مالية، وهي من : وذكر عبادتني عظيمتني
  .أفضل العبادات املالية

 على أن العبادات توقيفية، ال يصلح منها أمرين ريب سبحانه وتعاىل، فدلّ" } وبِذَلك أُمرت{ : " قال
  .شيء إالَّ بأمر اهللا سبحانه وتعاىل

من هذه األمة، فاألولية هنا نِسبِية، وإالَّ فالرسل واملؤمنون من : أي" } وأَنا أَولُ الْمسلمني{: " مث قال
كلهم مسلمون، مبعىن أ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوجلّقبل النيب ص م خملصون العبادة هللا عز.  

واإلسالم هو االستسالم هللا بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، واخللوص من الشرك وأهله، هذا هو 
من : أي" } وأَنا أَولُ الْمسلمني{: "  عليهم الصالة والسالم، فقوله-اإلسالم، وهذا دين مجيع الرسل

  .هذه األمة
 تدلّ على أن الرسول أول من يبادر إىل امتثال أمر اهللا سبحانه وتعاىل، وأنه ال - أيضاً-كما أنّ اآلية

يتأخر عن امتثال أمر اهللا سبحانه وتعاىل، فكذلك جيب على املسلم أن ال يتأخر عن االمتثال واملبادرة إذا 
ب عليه أن أمره اهللا بشيء يكون من أول من يفعل ذلك، فمن أمر بشيء من املعروف والطاعة، فإنه جي

  .يكون أول من يفعله
هذا أمر من اهللا لنبيه أن يخلص الصالة هللا عز وجلّ، وأن " } )٢(فَصلِّ لربك وانحر{:وقوله : "قال



  . هللا عز وجلّ-الذبح:  وهو-خيلص النحر
  كره علىوهذا شكر هللا سبحانه وتعاىل ملا أعطاه الكوثر، فإن اهللا سبحانه وتعاىل أمره أن يش: قالوا
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لعن اهللا من ذبح لغري اهللا، لعن اهللا من : "حدثين رسول اهللا بأربع كلمات: عن علي رضي اهللا عنه قال
  .رواه مسلم" لعن والديه، لعن اهللا من آوى حمدثاً، لعن اهللا من غري منار األرض

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . عز وجلّ، وهلذا ربط مبا قبله بفاء السببيةهذه النعمة العظيمة، بأن يصلِّي ويذبح هللا

هو اخلري الكثري، فهذا من باب الشكر هللا سبحانه وتعاىل على هذه النعمة، : والكوثر ر يف اجلنة، وقيل
م ، كان الكفار يذمون الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ} )٣(إِنَّ شانِئَك هو اَألبتر{على إعطائه الكوثر، 

شاعر نتربص بِه ريب {. إنه أبتر، ليس له ذرية، وليس له مال، وإنه إذا مات سينتهي ذكره: ويقولون
ونن{ : ، واهللا جل وعال يقول} الْمرتاَألب وه انِئَكأما أنت فلست بأبتر، سيستمر ذكرك، } )٣(إِنَّ ش ،

  .ويستمر عملك، وتستمر دعوتك إىل يوم القيامة
وصدق اهللا العظيم، أين ذكر أيب جهل؟، وأين ذكر أيب هلب؟، وأين ذكر صناديد الكفار؟، انقطع، وال 

 والعياذ باهللا، أما رسول اهللا فإنه يذكر باخلري والثناء، ويذكر بكل فضيلة، ودعوته -يذكرون إالَّ بالذم
ذاهب األخرى وتتساقط، وإن قويت  على مر الزمان، بينما تتهاوى امل-وهللا احلمد-باقية، ودينه باق 

  .شوكتها يف بعض األحيان، إالَّ أا تتهاوى، ودين الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يتجدد
انظروا إىل الشيوعية يف وقتنا احلاضر ماذا بلغت من القوة واإلرهاب وإخافة العامل، ويف فترة وجيزة 

 يظهر - وهللا احلمد-ي اآلن؟، لكن دين اإلسالم ال يزالذابت كما يذوب امللح يف املاء، وأين ه
 دين يتجدد ويظهر يف مر الزمان، ومر - وهللا احلمد-ويتجدد، ولو ضعف أهله، إالَّ أنه هو بنفسه

  .املكان
  ":} )٢(فَصلِّ لربك وانحر{: " ، ومن اآلية} إِنَّ صالتي ونسكي{: الشاهد من اآلية

  .وعال قَرن النحر بالصالة يف اآليتني، فدلّ على أنه عبادة ال جيوز صرفها لغري اهللاأن اهللا جل 
  .أربع جمل، فالكلمات املراد ا اجلمل: يعين" بأربع كلمات: "قوله

  .الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا سبحانه وتعاىل: اللعن معناه" لعن اهللا: "وقوله
 لغري اهللا من األصنام، ومن األضرحة، ومن األشجار واألحجار، تقرب بالذبح: أي" من ذبح لغري اهللا"

فكل من تقرب بالذبح إىل غري اهللا فإنه قد لعنه اهللا سبحانه وتعاىل، وهذا يدلّ على . واجلن، وغري ذلك
  شدة هذه اجلرمية، فإن اهللا جل وعال ال يلعن



)١/١٦٧(  

  

لغري اهللا، أيا كان هذا الذبح كثرياً أو قليالً جليالً إال على جرمية خطرية، فدلّ على شدة جرمية من ذبح 
  .أو حقرياً

وذلك بأن يذكر على الذبيحة غري اسم اهللا أو يكون يف نيته وقلبه واعتقاده أنه يتقرب ذه الذبيحة إىل 
هم، غري اهللا، أو يريد ذه الذبيحة دفع شر هذا املذبوح له، فيذبح للجن من أجل دفع شرهم، وخوفاً من

أو يذبح للصنم من أجل أن الصنم جيلب له اخلري، كما يفعل بعض اجلُهال؛ إذا تأخر املطر ذهبوا بِثَور أو 
غريه من احليوان وذحبوه يف مكان معين، أو عند قرب يريدون نزول املطر، وقد يبتلون فيرتل املطر، 

هذا ال يدلّ على جواز ما فعلوه، من وحتصل هلم حاجتهم ابتالًء وامتحاناً من اهللا سبحانه وتعاىل، و
  .الشرك والتقرب لغري اهللا سبحانه وتعاىل

هذه الذبيحة للقرب، أو للبدوي، أو للسيد : فمن فعل ذلك فهو مشرك وملعون، سواء تلفّظ وقال
 وما أُهلَّ{: وهذه الذبيحة حرام، ألا تدخل يف قوله. احلسني، أو لفالن أو لفالن، أو ونوى بقلبه فقط

فما أهلّ به لغري اهللا يشمل ما ذُبح باسم غري اهللا، ويشمل ما ذُبح باسم اهللا وينوى به الصنم } بِه لغيرِ اِهللا
أو اجلن أو العفاريت، واملُشعوِذُون اآلن إذا جاءهم املرضى يأمروم بالذبح لغري اهللا ألجل أن يشفوا من 

  .مرضهم
بسم اهللا، وهذا : ما ذُبح لغري اهللا على وجه التقرب، ولو قيل عليه: ويدخل يف الذبح لغري اهللا أصناف

وما ذُبح من . وما ذُبح للّحم ومسي عليه بغري اسم اهللا. حرام بإمجاع املسلمني، وهو شرك باهللا عز وجلّ
ما يذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم إذا نزل من الطائرة، أو من : أجل التحية والتعظيم، مثل

وما يذبح عند ابتداء املشروع، فبعض اجلُهال، أو بعض الذين . رة، أو من الدابة؛ ذحبوا عند نزولهالسيا
  . يذحبون عند حتريك اآللة- مصنعاً أو غري ذلك-ال يبالون، إذا أنشؤوا مشروعاً

أما إذا ذبح . وما يذبح عند أول نزول البيت خوفاً من اجلن، وهذا شرك، ألنه مما ذُبح لغري اهللا عز وجلّ
  .ذبيحة عند نزول البيت من باب الفرح والسرور، ودعوة اجلريان واألقارب، فهذا ال بأس به

  فَصلِّ لربك{: " وقوله} قُلْ إِنَّ صالتي ونسكي{: فاحلاصل؛ أن قوله سبحانه
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رحانه األموريشمل كل هذ" لعن اهللا من ذبح لغري اهللا: "وقول الرسول" } )٢(و:  
  . ما ذُبح لألصنام تقرباً إليها-١
  . ما ذُبح للحم وذكر عليه اسم غري اهللا سبحانه وتعاىل-٢



  . ما ذُبح تعظيماً ملخلوق وحتية له عند نزوله ووصوله إىل املكان الذي تستقبل فيه-٣
  . ما ذُبح عند احنباس املطر يف مكان معني أو عند قرب ألجل نزول املطر-٤
٥-ذبح عند نزول البيوت خوفاً من اجلن أن تصيبه، كل هذا يدخل يف الذبح لغري اهللا، ويكون  ما ي

  .شركاً باهللا سبحانه وتعاىل
واعبدوا اَهللا وال {: إن اهللا سبحانه وتعاىل قَرن حق الوالدين حبقه سبحانه" لعن اهللا من لعن والديه: "قوله

يدالبِالْوئاً ويش رِكُوا بِهشاناًتسفحق الوالدين يأيت دائماً بعد حق اهللا سبحانه وتعاىل، كذلك } نِ إِح ،
النهي عن اإلساءة إىل الوالدين تأيت بعد اإلساءة يف حق اهللا سبحانه وتعاىل كما يف حديث السبع 

إليهم فالذبح لغري اهللا، إساءة يف حق اهللا سبحانه وتعاىل، مث ذكر تنقّص الوالدين واإلساءة . املوبقات
بلعنهم، فال جيوز للولد أن يشتم والديه، وهذا من الكبائر، ألن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لعن من 
فعله، واللعن على الشيء يدل على أنه كبرية، سواء لعنهما باملباشرة أو بالتسبب، فبعض الناس ال يلعن 

دي رجل آخر، مث يرد عليه باملثل، فيكون متسبباً يف والديه مباشرة، لكن يتسبب يف ذلك، بأن يلعن وال
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقالوا" إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه: "لعن والديه، وقد قال النيب ص ، :
يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب : "وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول اهللا؟ قال

املسلم ال جيوز أن يكون لعاناً، وال سباباً، وال بذيئاً، املسلم جيب أن يكون مؤدباً، ويتكلم ، و" أمه
، هكذا ينبغي للمسلم أنه حيفظ لسانه } ادفَع بِالَّتي هي أَحسن} {وقُولُوا للناسِ حسناً{بالكالم الطيب 

 الكالم كاللعن والسب والشتم، حىت البهائم عن القول البذيء، والسيما إذا كان هذا القول من أقبح
 هلَيع لَّى اللَّهور واملساكن ال جيوز لعنها، فقد لعنت امرأة ناقة هلا وهي تسري مع النيب صوالدواب والد

  من بابوسلَّم، فأمر النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بأخذ ما على الناقة وتركها متشي، ال يتعرض هلا أحد، 

)١/١٦٩(  

  

التأديب والتعزير فال جيوز لعن اآلدميني، وال لعن الدواب، وال لعن املساكن، أو السيارات، أو غري 
  .ذلك
هو الذي : واملُحدث. احلَمى والدفع: حمى، فاإليواء معناه: آوى معناها" لعن اهللا من آوى حمدثاً: "وقوله

 واحد من الناس ويحول دون هذا ارم ودون إقامة احلد فعل جرماً يستحق عليه إقامة احلد، فيأيت
وهذا . عليه، جباهه، أو بقوته وسلطانه، أو جبنوده، أو بغري ذلك، فيمنع هذا ارم من أن يقام عليه احلد

  .لعنه رسول اهللا
يث ، ويف حد" من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا؛ فقد ضاد اهللا يف أمره: "ويف احلديث اآلخر

  " .تعافوا احلدود فيما بينكم، فإذا بلغت السلطان فلعن اهللا الشافع واملشفع: "آخر



 لَّى اللَّهة، وهو باملسجد، فأمسكه صفوان، وذهب به إىل النيب صاء صفوان بن أُميوملا سرق رجل رِد
الرداء له يا رسول اهللا، أنا ما :  صفوانعلَيه وسلَّم فأمر النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بقطع يده، فقال

  .هال مسحت عنه قبل أن تأتين به؟: ، يعين" هالّ قبل أن تأتيين به: "أردت هذا، قال
فإذا تقرر احلد يف احملكمة الشرعية فالبد من تنفيذه، إالَّ إذا كان يف إقامة احلد عليه ضرر على غريه، 

  .، فيؤخر إىل أن تلد، وجتد من يرضعه وإالّ تركت حىت تفطمهكاحلامل إذا أُقيم عليها احلد تأثّر احلمل
احلاصل؛ أن إيواء أصحاب اجلرائم اليت تستوجب احلدود، ومنع إقامة احلدود عليهم، من الكبائر، ألن 

  .النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لعن من فعله
البدعة، ومعىن آوى احملدث : احملدث معناهو" لعن اهللا من آوى حمدثاً"ويف بعض الروايات بفتح الدال 

من رأى البدع وسكت ومل : فمن رضي بالبدعة، ومل ينكرها وهو يقدر فقد آواها، يعين. رضي به: أي
يتكلم يف إنكارها والبيان للناس أا بدع، فقد آواها، يعين محاها بسكوته وتركه هلا، فيكون مستوجباً 

  .- والعياذ باهللا-دافع عنهاللعنة، فكيف إذا دعا إليها و
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهر منار األرض: "مث قال صواملراد . العالمة: مجع منارة، وهي: املنار" لعن اهللا من غي

  :مبنار األرض للعلماء فيه ثالثة أقوال

)١/١٧٠(  

  

دخل اجلنة رجلٌ يف ذباب، ودخل ا ": وعن طارق بن شهاب أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
مر رجالن على قوم : "وكيف ذلك يا رسول اهللا؟ قال: ، قالوا" لنار رجلٌ يف ذباب

................................  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

كاا، ويف قدمها أو أخرها عن م: املراسيم، ومعىن غيرها يعين: أن املراد مبنار األرض: القول األول
  " .من اقتطع شرباً من األرض بغري حق طُوقه يوم القيامة من سبع أرضني: "احلديث

أعالم احلَرم الذي حيرم قتل صيده وتنفريه، وحيرم قطع شجره : أن املراد مبنار األرض: والقول الثاين
ذه املنطقة، ال يدخلها وحشيشيه، وأخذ لُقَطَته فقد، جعل اهللا حول الكعبة حرماً من كل جانب، وه

مشرك، وال ينفَّر صيدها، وال يختلى خالها، وال تلْتقَط لقطتها إالَّ ملنشد، وال جيوز القتال فيها إالَّ 
األعالم اعولة على احلَرم من كل : أنصاب احلَرم، أي: دفاعاً، فاملراد مبنار األرض على هذا القول

ة احلُديبِية، ومن جهة عرفات ونمرة، ومن جهة اجلعرانة، أنصاب مبنية جانب، من جهة التنعيم، ومن جه
  .وأعالم مقامة على حدود احلَرم

العالمات اليت على الطرق، وكانت معروفة، ويف وقتنا احلاضر : أن املراد مبنار األرض: القول الثالث



، فال جيوز ألحد أن يغري هذه اللوحات اليت جتعلها املواصالت على الطريق، هذه من منار األرض
  .األعالم، ألنه يضلل الناس والراجح من هذه األقوال هو القول األول

طارق بن شهاب البجلي اَألخمسي، صحايب جليل، أدرك النيب صلَّى اللَّه " وعن طارق بن شهاب: "قال
و هلَيع لَّى اللَّهولكنه مل يسمع من الرسول ص لَّمسو هلَيفيكون حديثه عن الرسول مرسل ع ،لَّمس

صحايب، ومراسيل الصحابة مقبولة من غري شك، ألن الصحايب ال يرسل إالّ عن صحايب مثله، فمراسيل 
  .الصحابة ليست كمراسيل غريهم ألم كلهم عدول

 علَيه هذا حديث عجيب، ولذلك تعجب منه الصحابة، والرسول صلَّى اللَّه" دخل اجلنة رجل يف ذباب"
  .وسلَّم ساقه ومل يبينه من أجل أن ينتبهوا ويتشوقوا ملعرفة معناه

  .من األمم السابقة: يعين" مر رجالن على قوم : "وكيف ذلك يا رسول اهللا؟ قال: قالوا"
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به، قالوا ليس عندي شيء أقر: قال. قرب: هلم صنم ال جيوزه أحد حىت يقرب له شيئاً، فقالوا ألحدمها
ما كنت ألقرب : فقال. قرب: وقالوا لآلخر. فقرب ذباباً، فخلَّو سبيله، فدخل النار. قرب ولو ذباباً: به

  .رواه أمحد" فضربوا عنقه، فدخل اجلنة. ألحد شيئاً دون اهللا عز وجل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما عبد وهو على غري صورة حيوان، كالشجر ما كان على صورة حيوان، أما : الصنم هو" هلم صنم"
واحلجر والقرب فهذا يسمى وثناً، فالوثن أعم من الصنم، ألن الصنم ال يطلق إالَّ على التمثال، وأما الوثن 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبد، قال صمثال وغريه، حىت القرب وثن إذا عطلق على التاللهم ال جتعل قربي : "في
  .، فالوثن كل ما عبد من دون اهللا على أي شكل كان" اً يعبدوثن
  .يذبح له تعظيماً له: يعين" حىت يقرب له شيئاً"يتجاوزه وال مير عليه أحد، : أي" ال جيوزه أحد"
إن الذبح لغري اهللا ال جيوز، : اعتذر بالعدم، ومل يقل" ليس عندي شيء أقربه: قرب، قال: فقال ألحدمها"

  .، وهذا يدلّ على أنه لو كان عنده شيء لقربه- والعياذ باهللا-ا منكرأو هذ
مسحوا له " فقرب ذباباً فخلوا سبيله"اذحبه للصنم، : فقرب ذباباً، يعين" قرب ولو ذباباً: قالوا له"

  .بسبب الشرك، وأنه ذبح لغري اهللا، والعربة بالنية والقصد ال باملذبوح" فدخل النار"باملرور، 
 -قصد أنه ما استنكر هذا الشيء، وال متنع منه، وإمنا اعتذر بعدم وجود شيء فلذلك دخل الناروال

  .والعياذ باهللا
امتنع وأنكر الشرك، " ما كنت ألقرب ألحد شيئاً دون اهللا عز وجلّ: فقال. قرب: وقالوا لآلخر"
  .بسبب التوحيد" فدخل اجلنة"قتلوه، : يعين" فضربوا عنقه"



  :ديث حديث عظيم، فيه مسائل عظيمةفهذا احل
هذا احلديث فيه جواز اإلخبار عن األمم السابقة، والتحدث عنها مبا ثبت ألجل العظة : املسألة األوىل

  .والعربة
  يف احلديث دليل على حترمي الذبح لغري اهللا، ومن ذبح: املسألة الثانية
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الذباب دخل النار، وحىت لو كان املذبوح شيئاً تافهاً، لغري اهللا فقد أشرك، ألن هذا الرجل الذي ذبح 
  .والرجل الثاين عظّم الشرك، وجتنبه ولو كان شيئاً حقرياً، فدخل اجلنة

أن املدار على أعمال القلوب، وإن كان الشيء : كما قال الشيخ رمحه اهللا يف مسائله: املسألة الثالثة
  .الظاهر تافهاً، لكن املدار على عمل القلب

 على قُرب اجلنة والنار من اإلنسان، كما قال - كما قال الشيخ رمحه اهللا-فيه دليل: سألة الرابعةامل
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهراك نعله، والنار مثل ذلك: "صهذا ضربوا عنقه " اجلنة أقرب إىل أحدكم من ش ،

  .فدخل اجلنة، وذاك خلو سبيله فدخل النار
هذا الرجل الذي ذبح الذباب كان مؤمناً، فدخل النار بذحبه الذباب، ألنه لو كان أن : املسألة اخلامسة

كافراً لدخل النار بكفره، ال بذبح الذباب، فدلّ على أنه كان مؤمناً، وهذه مسألة خطرية جدا، فأين 
رج الذين يذحبون للقبور وللجن، وللشياطني، وللعفاريت، وللسخرة؟، فدلّ على أن الشرك األكرب خي

  .من امللة ولو كان شيئاً يسرياً، فأمور التوحيد وأمور العقيدة ال يتسامح فيها

)١/١٧٣(  

  

  باب ال يذبح هللا مبكان يذبح فيه لغري اهللا: ] * الباب احلادي عشر[
  .اآلية} ال تقُم فيه أَبداً{: وقول اهللا تعاىل

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الباب تابع للباب الذي قبله؛ ألن " باب ال يذبح هللا مبكان يذبح فيه لغري اهللا ":قال الشيخ رمحه اهللا

أنه حمرم وأنه شرك، وهذا الباب فيه سد الذريعة : يعين" ما جاء يف الذبح لغري اهللا: "الباب الذي قبله
  .املُفْضية إىل الذبح لغري اهللا

ناهية، ) ال(بإسكاا على أنّ " ال يذبح: "نافية، ويصلُح) ال (على أنّ) احلاء(بضم " باب ال يذبح: "وقوله
النهي، فالنفي يأيت مبعىن النهي، بل إذا جاء النهي : وحىت لو أخذناها على أا نافية فالنفي هنا معناه



لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهة مساجدال تشد الرحال إالَّ إىل ثالث: "بصيغة النفي كان أبلغ، مثل قوله ص " هذا نفي
هذا } فَمن فَرض فيهِن الْحج فَال رفَثَ وال فُسوق وال جِدالَ في الْحج{: النهي، ومثله قوله تعاىل: معناه

  .نفي معناه النهي عن هذه األمور
ز وجلّ، فإنه ألن الذبح يف هذا املكان وإن كان هللا ع" ال يذبح هللا يف مكان يذبح فيه لغري اهللا: "وقوله

وسيلة إىل الشرك، وكذلك يف الذبح يف هذا املكان تعظيم له ومشاة للمشركني، وقد ى النيب صلَّى 
يه عن الصالة إىل القُبور وإنْ كان املصلي ال : اللَّه علَيه وسلَّم عن الوسائل املُفْضية إىل الشرك، مثل

ء عند القُبور وإن كان الداعي ال يدعو إالَّ اهللا وحده، لكن هذا يصلي إالَّ هللا عز وجلّ، وي عن الدعا
املكان ال يصلُح التعبد هللا فيه، ألنه وسيلةٌ إىل الشرك، وكذلك ى عن الصالة عند غروب الشمس ألنه 
وسيلة إىل عبادا ألن املشركني كانوا يسجدون هلا عند الغروب، وى عن الصالة عند شروق الشمس 

كني كانوا يسجدون هلا يف هذا الوقت؛ فكل موطن وكلُّ زمان قد اختذه املشركون لعبادم ألن املشر
فإننا ينا أن نشاركهم فيه، وأمرنا أن نبتعد عنه، من باب سد الذرائع، ومن باب قطْع املشاة 

  .طلةللمشركني، مما يعطي دين اإلسالم استقاللية تامة عن كلِّ دين سواه يف األديان البا
يف مسجد الضرار، ي للنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : أي" } ال تقُم فيه أَبداً{: " وقول اهللا تعاىل: "قوله

  .عن الصالة يف هذا املسجد
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مر أبو عا: "أنّ أبا عامر الفاسق كان قد قرأ الكتب السابقة يف اجلاهلية، وتعبد حىت صار يقال له: وقصته
، ويعظِّمه الناس لما يظهر عليه من الدين؛ فلما هاجر النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إىل املدينة "الراهب

، ألنه خرج "أيب عامر الفاسق"حسده وكفر به، وأبغض الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؛ ومساه النيب بـ 
  . اللَّه علَيه وسلَّمعن طاعة اهللا وكفر برسول اهللا صلَّى

مث ذهب هذا الكافر إىل الشام يؤلِّب النصارى على رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وكتب وهو يف 
يريدون أن . أن ابنوا لنا مكاناً من أجل أن جنتمع فيه ونتشاور: الشام إىل مجاعة من املنافقني يف املدينة

اجتماع ألعداء الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، يتشاورون فيه للكيد لإلسالم، يكون هذَا املكان حمل 
بنيناه من أجل : وكانوا مل جيرءوا على أن يبنوه على أنه مجمع، فأظهروه بصورة املسجد، وقالوا
ه علَيه وسلَّم أن يصلّي الضعيف واملريض والليلة املطرية أو الليلة الشاتية، وطلبوا من الرسول صلَّى اللَّ

  .فيه، يريدون من هذا التغطية واخلديعة
، " إنا على سفر إىل غزوة تبوك، إنْ شاء اهللا إذا رجعنا نصلي فيه: "فوعدهم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقال

 أتاه - أو ليلتان- املدينة إالَّ ليلة فلما رجع النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من تبوك ومل يبق على وصوله إىل



، وبين سبحانه مقاصدهم اخلبيثة يف هذا } ال تقُم فيه أَبداً{: الوحي من السماء، قال اهللا سبحانه وتعاىل
  .البناء
د وتيئيس منع الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من الصالة يف هذا املسج: فيه} ال تقُم فيه أَبداً{: وقوله
  .هلؤالء

أن النيات تؤثِّر يف األمكنة واملباين، النيات اخلبيثة تؤثر يف األمكنة والبِقاع خبثاً، : ففي هذه اآليات
دليلٌ على أن : احلث على إصالح املقاصد، وفيها: ففيها. والنيات الصاحلة تؤثِّر فيها بركة وخرياً

مسجداً يف الظاهر، ولكن ليس مقصودهم املسجد، فدلّ على االعتبار باملقاصد ال باملظاهر؛ هؤالء بنوا 
التنبيه على خداع املخادعني، وأن : وفيه. أن ما كل من أظهر الصالح يقبل منه حىت تعرف حقيقته

يكون املؤمنون على حذر دائماً من املشبوهني ومن تضليلهم، وأم قد يتظاهرون بالصالح، ويتظاهرون 
ولكن ما دامت سوابقهم وما دامت، تصرفام تشهد بكذم فإنه ال يقبل منهم، وال باملشاريع اخلريية، 

  ننخدع باملظاهر دون نظر إىل

)١/١٧٥(  

  

نذر رجل أن ينحر إبالً : وعن ثابت بن الضحاك رضي اهللا عنه قال
....................................  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه املسلمني إىل احلذر يف : ففيه.  على هذه املظاهر-ولو على املدى البعيد- يترتب املقاصد وإىل ما

كل زمان ومكان من تضليل املشبوهني، وأن كل من تظاهر باخلري والصالح واملشاريع اخلريية ال يكون 
نه، لكن من كان صاحلاً، إالَّ من مل يكن له سوابق يف اإلجرام، ومل يعرف عنه إالَّ اخلري؛ فهذا يقبل م

معروفاً بالسوابِق السيئة واملكائد اخلبيثة، أو يظهر عليه أو على فلتات لسانه أو على كَالمه شيء؛ فإننا 
نأخذ احلذر منه وال ننخدع، ألنّ اهللا جل وعال ى رسوله أن يصلي يف مكان أُعد للمعصية، فدلّ هذا 

اهللا، كما ال يصلى هللا يف مكان أُعد للمعصية والكفر، كذلك على أنه ال يذبح هللا يف مكان يذبح فيه لغري 
لَمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم {: وقوله تعاىل. ال يذبح هللا يف مكان أُعد للمعصية

يههو مسجد قباء لصالح نية أهله رضي اهللا عنهم} ف.  
لة مسجد قباء، وفضل أهله رضوان اهللا عليهم، وأنّ هذا املسجد بقي له الفضل يف دليلٌ على فضي: وفيه

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهن كان يف املدينة اقتداًء بالنيب صاإلسالم إىل أنْ تقوم الساعة، ويقصد للصالة فيه مم.  
  .األشهلي رضي اهللا عنه، صحايب جليل" وعن ثابت بن الضحاك: "قال
نذر كذا إذا التزمه، ونذر دم فالن مبعىن أنه التزم : ؛ يقال-االلتزام: النذر يف اللغة هو" ن رجالً نذرأ"



من " إلزام املكلَّف نفسه طاعة هللا مل جتب عليه بأصل الشرع: "فالنذر معناه: وأما يف الشرع. أن يقتله
  .صالة وصيام وحج وعمرة وصدقة وغري ذلك

شروع، وال يستحب لإلنسان أنه ينذر لنهيه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن النذر  غري م-يف األصل-والنذر 
فإن  "- بالنهي-" ال تنذروا: "، ويف رواية" إن النذر ال يأيت خبري، وإمنا يستخرج به من البخيل: "وقال

 ليكون يف سعة، إنْ أراد أن ، فما دام اإلنسان على السعة فإنه ال ينبغي له أن ينذر" النذر ال يأيت خبري
يتعبد ويأيت بالطاعة أتى ا، وإالّ فليست الزمة له، ولكنه إذا نذر ورط نفسه، ووجب عليه الوفاء 

ولْيوفُوا {: ، وقال تعاىل} )٧(يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوماً كَانَ شره مستطرياً{: بالنذر، قال تعاىل
مهذُورقال} ن ،  

)١/١٧٦(  

  

  " .هل كان فيها وثْن فن أوثان اجلاهلية يعبد؟ : "ببوانة، فسأل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؟ فقال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

من نذر أن : "لَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وقال ص} وما أَنفَقْتم من نفَقَة أَو نذَرتم من نذْرٍ فَإِنَّ اَهللا يعلَمه{: تعاىل
  " .يطيع اهللا فليطعه

. حنر البعري، وذبح الشاة والبقرة: ، يقال-وهو اللَّبة-ذبح اإلبل يف النحر : النحر معناه" أن ينحر إبالً"
  .فالنحر خاص باإلبل، وأما الذبح فيكون لغري اإلبل

) يلَملَم(اليت هي ) السعدية(إن قريب من مكة عند : ملدينة، قيلاسم موضع بني مكة وا) بوانة" (ببوانة"
  .فاحلاصل؛ أنه اسم موضع بني مكة واملدينة). ينبع(ميقات أهل اليمن، وقيل إنه قريب من املدينة عند 

"لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأل النيب صم على على الرجوع إىل أهل العلم، وأن اإلنسان ال: فيه دليل" فسيقد 
  .شيء من العبادات حىت يعرف هل هو مشروع أو غري مشروع؟

"لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن أوثان اجلاهلية يعبد؟: "فقال النيب ص ثنهل كان يف هذا : يعين" هل كان فيها و
  .وأُزيل اآلن:  وثن من أوثان اجلاهلية يعبد، يعين- ببوانة-املكان 
بد من دون اهللا من حجر ومن شجر أو صورة أو قرب، أما الصنم فهو خاص مبا كان كل ما ع: والوثن

  .على صورة
 ببعثة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، -حبمد اهللا-وقد زالت . ما كان قبل اإلسالم: املراد ا" اجلاهلية"و

إنك : "اللَّه علَيه وسلَّم لبعض أصحابهلكن قد يبقى منها أشياء يف بعض الناس، مثل قول النيب صلَّى 
أربع يف أميت من أمر اجلاهلية؛ الطعن يف : "، ومثل قوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" امرؤ فيك جاهلية

فقد يبقى من أعمال اجلاهلية " . األنساب، والفخر باألحساب واالستقاء بالنجوم والنياحة على امليت



  .سلمنيشيء يف بعض امل
جاهلية : (أما اجلاهلية العامة فقد زالت ببعثة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ال كما يقول بعض الكُتاب

دليلٌ على : فهذا فيه. فال جيوز مثل هذا التعبري ملا فيه من التعميم) اجلاهلية احلديثة(، أو )القرن العشرين
هل كان : "ل من املكان أنّ هذا املكان يترك وال يذبح فيه، ألنه قالأنّ الصنم ولو زال وأن الوثن ولو زا

والرجز {: يف الزمان املاضي؛ فدلّ على أنّ مكان الوثن جيب أن يهجر قال تعاىل: ، يعين" فيها؟
رجتركها وترك املكان الذي كانت فيه: الرجز األصنام وهجرها} )٥(فَاه.  

)١/١٧٧(  

  

: فقال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم. ال: ، قالوا" فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟": ال، قال: قالوا
رواه أبو داود، وإسناده على " أوف بنذرك، فإنه ال وفاء لنذر يف معصية اهللا، وال فيما ال ميلك ابن آدم"

  .شرطهما
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

فالعيد . اسم لما يعود ويتكرر من الزمان أو املكان: العيد" من أعيادهم؟فهل كان فيها عيد : "مث قال
: وهو املكان الذي جيتمع الناس فيه للعبادة مثل: والعيد املكاين. عيد الفطر وعيد األضحى: الزماين مثل

  .عرفة، ومزدلفة، ومىن، هذه أعياد للمسلمني املكانية والزمانية
هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية : "يف قوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموالشاهد من هذا احلديث للباب 

فدلّ على أنه ال يذبح هللا يف مكان كان يف السابق يذبح فيه " فهل كان فيها عيد من أعيادهم... يعبد
اء عند القرب، كل لغري اهللا، ألن هذا وسيلةٌ إىل الذبح لغري اهللا عز وجلّ، كالصالة عند القرب، وكالدع

الوسائل اليت تفضي إىل الشرك ممنوعة؛ وكإسراج القبور ى عنه النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ألنه وسيلةٌ 
إىل الشرك، والبناء عىن القبور ى عنه الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ألنه وسيلة إىل الشرك؛ كل 

الذبح هللا يف مكان يذبح فيه لغري : الشرك ى عنها صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ومنهاالوسائل اليت تفضي إىل 
  .اهللا

فإنه ال وفاء لنذر : "وقوله. فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة" أوف بنذرك: "وقوله
  .ان يذبح فيه لغري اهللافيه حترمي الوفاء بنذر املعصية ومنه نذر الذبح يف مك" يف معصية اهللا

  :فهذا احلديث يدلُّ على مسائل عظيمة
  .أنّ الذبح عبادة ال جتوز لغري اهللا: املسألة األوىل
مشروعية الرجوع إىل أهل العلم وسؤال أهل العلم؛ ألن هذا الرجل مل يقدم على : فيه: املسألة الثانية

ع لَّى اللَّهتنفيذ النذر إالَّ بعد أن سأل النيب صلَّمسو هلَي.  



يف احلديث دليل على مشروعية تثبت املفيت من حال السائل، ومقاصده قبل إصدار : املسألة الثالثة
الفتوى؛ ألن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تثبت قبل الفتوى؛ وبعض الناس يتسرع يف الفتوى مباشرة 

  .رف مقصدهقبل أن يكمل السائل السؤال أو قبل أن يع
أنه ال يذبح هللا مبكان يذبح فيه لغري اهللا عز وجلّ، ألن هذا من : وهي الشاهد للباب: املسألة الرابعة
  .وسائل الشرك

)١/١٧٨(  

  

خطورة الذبح لغري اهللا؛ ألنه إذا كان ال يذبح هللا يف املكان الذي يذبح فيه لغري اهللا : فيه: املسألة اخلامسة
  .هللا؟فكيف بالذبح لغري ا

  .وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة: فيه: املسألة السادسة
أنّ النذر إذا كان نذر معصية أو أنه ال جيوز الوفاء به أو يف شيء ال ميلكه الناذر : فيه: املسألة السابعة

  .ه شيءهل عليه كفّارة ميني أو ال؟، على قولني أرجحهما ليس علي: فإنه ال يلزمه؛ وإمنا اختلف العلماء
 أو نذر الذبح لغري -دليلٌ على حترمي نذر املعصية، كمن نذر أن يقتل فالناً: يف احلديث: املسألة الثامنة

  .دليل على حترمي الوفاء بنذر املعصية: اهللا، أو نذر الذبح يف مكان يذبح فيه لغري اهللا، وفيه

)١/١٧٩(  

  

  باب من الشرك النذر لغري اهللا:] * الباب الثاين عشر[
  .} يوفُونَ بِالنذْرِ{: وقول اهللا تعاىل

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
: ويف الشرع. التزام فعل الشيء: النذر يف اللغة" باب من الشرك النذر لغري اهللا: "قال الشيخ رمحه اهللا

ن لنفسه، وهذا منهي عنه؛ ملا فيه من إحراج اإلنسا. التزام مكلّف فعل طاعة مل جتب عليه بأصل الشرع
وحتميلها شيئاً قد يشق عليها، وكان قبل أن ينذر يف سعة من أمره؛ إن شاء فعل هذه الطاعة املستحبة، 

  .وإن شاء مل يفعلها، فلما نذر فعلها لزمته
يوفُونَ {أم : أن اهللا سبحانه ذكر أن من صفات األبرار: والدليل على أن الوفاء بنذر الطاعة عبادة

من نذر أن : "، وقال النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم} ولْيوفُوا نذُورهم{: ، وأمر بالوفاء به بقوله} بِالنذْرِ
  " .يطيع اهللا فليطعه

اسم جامع : "وإذا كان كذلك فهو من أنواع العبادة، ألن العبادة كما عرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية



، فكل أنواع الطاعات اليت أمر اهللا ا، "ال واألقوال الظاهرة والباطنةلكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األعم
أو أمر ا رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومنها الوفاء بالنذر عبادة، فمن صرف شيئاً من هذه األنواع لغري 

  .اهللا صار مشركاً الشرك األكرب الذي يخرجه من املَلَّة
ه األبواب إمنا حيكي أنواعاً تقع من بعض الناس وهي من الشرك، يريد أن حيذر والشيخ رمحه اهللا يف هذ

النذر لغري اهللا من اجلن، أو األولياء والصاحلني، أو أصحاب القبور، وهذا : املسلمني منها، ومن ذلك
يت عبادة لغري اهللا عز وجلّ فهو شرك، وهذا واقع يف هذه األمة بكثرة، من حني وجدت األضرحة، وبن

إن هذه القبور فيها بركة، وفيها نفع، : على القبور، وصار كثري من الناس يتجهون إليها، ألم قيل هلم
وفيها دفع ضرر، وإا جمربة، فمن نذر للقرب الفالين، أو للشيخ الفالين، فإنه حيصل له مقصوده، إن كان 

يخ الفالين أو للقرب الفالين حتمل، وإذا مريضاً يشفى، وإن كانت امرأة تريد احلمل فإا إذا نذرت للش
  .حصل بالناس تأخر مطر ونذروا هلذه القبور نزل املطر، إىل غري ذلك من املُغريات

)١/١٨٠(  

  

وقد يفعلون هذا وحيصل هلم مقصودهم ابتالًء وامتحاناً من اهللا سبحانه وتعاىل، أو أن هذا يصادف قضاًء 
  .- بزعمهم-ر هلذا امليت أو هلذا القرب أو هذا الويلّوقدراً فيحصل، ويظنوا أنه بسبب النذ

وحصول املقصود ال يدل على جواز الفعل، فيجب أن يتنبه هلذه الشبهة، ألم أهلكوا ا كثرياً من 
القرب الفالين جمرب، إذا فعل اإلنسان عنده نذراً أو ذبح ذبيحة حيصل له مقصوده، : الناس، يقولون

ثري من العوام واجلُهال، أو حىت بعض من العلماء غري احملقِّقني إىل فعل هذا، فبذلك انصرفت قلوب ك
، فاخلطر شديد من هذه "وإمنا أخاف على أميت األئمة املضلني: "والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول

يح الِست نفيسة، ضر: األمور، ألا كثُرت يف األمة، بسبب وجود هذه األوثان اليت يسموا األضرحة
ضريح البدوي، ضريح لفالن، صرفت هلا العبادات، من نذور، وذبح لغري اهللا، وتربك ا، وطواف ا، 

املدد يا فالن، املدد يا : ودعاء عندها، إىل غري ذلك، أو استغاثة ا من دون اهللا عز وجلّ، يدعوا
 شخص ينادونه، حىت يف حالة الشدائد اليت كان سيدي فالن، أو يا رسول اهللا، أو يا علي، أو يا أي

املشركون األولون يخلصون فيها الدعاء هللا، هؤالء كلما اشتد م الكَرب زاد شركهم، فصاروا 
 صاروا ينادون - أو أشفى على الغرق- إذا كرق يف البحر- أو املركب-يستغيثون باألولياء، فالسفينة
يا اهللا، مع أن املشركني األولني إذا مسهم : نا، املدد يا فالن، وال يقولونعليا، أو فالناً، أو فالناً؛ أدرك

الضر يف البحر ضل من يدعون إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل، فينادون اهللا، ويخلصون له الدين، فإذا أجناهم إىل 
  .الرب عادوا إىل الشرك 

  .نذر طاعة، ونذر معصية. والنذر على قسمني



العتكاف يف املسجد احلرام، أو الصالة يف املسجد احلرام، أو املسجد األقصى، أو ا: فنذر الطاعة مثل
املسجد النبوي أو غريها من املساجد ينذر أن يصلي يف أحد املساجد الثالثة، ويسافر إليه من أجل 

ذلك، هذا نذر طاعة، وهو يف األصل غري واجب، لكن ملا نذره وجب عليه بنذره، والدخول يف النذر 
  ال تنذروا، فإن النذر ال يأيت: "داًء غري مرغّب فيه، والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ى عن النذر، قالابت

)١/١٨١(  

  

  .} وما أَنفَقْتم من نفَقَة أَو نذَرتم من نذْرٍ فَإِنَّ اَهللا يعلَمه{: وقوله
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وذلك ألن اإلنسان يف سعة يف أمور الطاعة غري الواجبة، إن شاء " ا يستخرج به من البخيلخبري، وإمن
: فعلها وله أجر، وإن شاء تركها وال حرج عليه، واهللا ال حيب لنا أن نكلف أنفسنا شيئاً مل يوجبه علينا

}رسالْع بِكُم رِيدال يو رسالْي اُهللا بِكُم رِيداإلنسان نفسه يف نذر غري واجب عليه يف ، وإدخال} ي 
: األصل، قد يعجز، وقد يشق عليه، وعلى هذا ترتَّل األدلة اليت متدح الذين يوفون بالنذر، قال تعاىل

هذا مدح هلم، بعد أن ينذروا، ليس مدحاً } )٧(يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوماً كَانَ شره مستطرياً {
النذر، وإمنا هو مدح للوفاء به بعد لزومه، فاإلنسان إذا التزم شيئاً هللا من الطاعة وجب عليه للدخول يف 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاقضوا اهللا، فاهللا أحق بالقضاء: "الوفاء، قال ص. "  
  .ونذر الطاعة دين يف ذمة املسلم؛ جيب عليه الوفاء به، ومن هنا مدحهم اهللا

ألا دلّت على أن النذر عبادة، ألن اهللا :  من اآلية الكرمية على أن النذر لغري اهللا شركفوجه االستدالل
  .مدح املوفني به، وإذا كان عبادة فصرفه لغري اهللا شرك

}  يعلَمهوما أَنفَقْتم من نفَقَة أَو نذَرتم من نذْرٍ فَإِنَّ اَهللا{: ويف اآلية الثانية من سورة البقرة قوله تعاىل
  .أن جيازيكم عليه، وهذا من باب احلث على الوفاء بالنذر: والزم ذلك

  :ووجه االستدالل من اآلية الكرمية من وجهني
  .أن اهللا قرن النذر بالنفقة، والنفقة يف سبيل اهللا طاعة، فدلّ على أن النذر طاعة: الوجه األول
وهذا من باب احلث على النفقة، وعلى الوفاء بالنذر؛ فدلّ " } هفَإِنَّ اَهللا يعلَم{: " قوله: الوجه الثاين

  .هذا وجه استدالل املصنف رمحه اهللا. على أنه طاعة، وإذا كان النذر طاعة، فإن صرفه لغري اهللا شرك

)١/١٨٢(  

  



  :أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: عن عائشة رضي اهللا عنها: ويف الصحيح
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 رضي اهللا -عائشة هي أم املؤمنني، بنت أيب بكر الصديق" ويف الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها: "قال
، عقد عليها رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهي يف سن السابعة، ودخل ا وهي يف سن -تعاىل عنها

  .التاسعة
تزويج الصغرية وإن مل يكن هلا إذن، ألا يف سن السابعة ليسن هلا إذن، ولكن وهذا فيه دليل على جواز 

وليها يقوم مقامها إذا رأى املصلحة أن يزوجها وهي صغرية، بأن يزوجها من رجل صاحل، أو من عامل 
تقي، ألن هلا مصلحة يف ذلك، كما زوج الصديق رسول اهللا هذه الطفلة الصغرية اليت هي يف سن 

  .ابعة، وهي يف هذا السن ليس هلا إذن، لكن وليها يقوم مقامها إذا رأى املصلحةالس
كما أن فيه دليالً على تزوج الكبري بالشابة، واآلن ينادون وحيذّرون منه، ويشنعون على تزويج الكبري، 

مبا يف اخلطب ويعتربونه جرمية، ووحشية، وينددون مبن فعله يف الصحف واالّت ووسائل اإلعالم، بل ر
واحملاضرات، وهذا الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سيد اخللق تزوج عائشة وهو يف سن اخلمسني تقريباً، 
وهي يف سن السابعة، فدلّ على أنه ال بأس به، بل يرغب يف تزويج الكبري من الشابة إذا كانت املصلحة 

يج الكبري من الشابة فإنه ينكر سنة نبوية، هذا إذا كانت يف ذلك، وأن هذه سنة نبوية، فمن أنكر تزو
  .املصلحة يف ذلك

أما إذا مل يكن هناك مصلحة، وإمنا هو استغالل من ويلّ هذه الطفلة من أجل أن يأكل مهرها، ومن أجل 
  .أن يستغل تزوجيها، وهي ليس هلا مصلحة؛ فهذا ال جيوز

حرج يف تزويج الكبري من الشابة، إذا كان يف ذلك مصلحة إذا كانت املصلحة يف ذلك فال : إمنا نقول
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوخري، وأن هذا من سنة الرسول ص.  

وكانت رضي اهللا عنها أفضل نساء النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ما عدا خدجية رضي اهللا عنها، فهناك 
  .شة أفضل من خدجية؟هل خدجية أفضل من عائشة؟، أو عائ: خالف

واحلقيقة . عائشة أفضل من خدجية:. بأن خدجية أفضل من عائشة، ومنهم من كال: من العلماء من قال
أن لكل منهما فضائل ال تشاركها فيها األخرى، لعائشة فضائل ال تشاركها فيها خدجية، وخلدجية فضائل 

  واإلمجاع. ال تشاركها فيها عائشة

)١/١٨٣(  

  

  " .يع اهللا فليطعه، ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصهمن نذر أن يط"
  ـــــــــــــــــــــــــــــ



  .على أن خدجية وعائشة أفضل نساء النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، إمنا اخلالف يف أيهما أفضل
لَّه علَيه وسلَّم، وكانت عائشة فقيهة من فقهاء الصحابة، وكانت راوية لألحاديث عن الرسول صلَّى ال

، فهي عاملة - رضي اهللا تعاىل عنها وأرضاها-وكان كبار الصحابة يرجعون إليها يف الرواية والفتوى،
 رضي اهللا تعاىل -فقيهة، وهي أم املؤمنني، وهي بنت الصديق الذي هو أفضل الصحابة، فلها فضائل

  .، وهلا مزايا-عنها
من نذر أن يطيع اهللا فليطعه، ومن نذر أن يعصي : "للَّه علَيه وسلَّم قالأن رسول اهللا صلَّى ا"وقد روت 

احلديث صريح يف أن النذر يكون طاعة، وإذا كان طاعة فهو عبادة، وإذا كان عبادة، " اهللا فال يعصه
  .فصرفه لغري اهللا شرك أكرب

  .هذا وجه استدالل املصنف رمحه اهللا ذا احلديث للباب
بصالة، بصيام، حبج، بعمرة، بصدقة، باعتكاف، أو بغري ذلك من أنواع " نذر أن يطيع اهللامن : "فقوله

  .الطاعات
  .بفعل هذا النذر" فليطعه"

  .فدلّ هذا على أن النذر عبادة، وعلى أنه جيب الوفاء به، ألنه دين هللا عز وجلّ يف ذمة الناذر
فهذا نذر . ه، وأن ال يصل أباه أو أمه أو أخاهكان نذر أن يقطع رمح" ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه"

معصية ال جيوز له الوفاء به، أو نذر أن يقتل فالناً؛ فهذا ال جيوز الوفاء به ألنه معصية، ألن القتل بغري 
كل هذه نذور . حق معصية كبرية، فال جيوز الوفاء به، أو نذر أن يترك الصالة، أو أن يشرب اخلمر

صية بترك واجب أو بفعل حمرم، من نذر ذلك فإنه ال جيوز له الوفاء ذا النذر، معصية، سواء كانت املع
  .ألنه معصية هللا

إذا نذر للقبور، ألن النذر للقبور شرك وهو من أعظم املعاصي، فال جيوز له : - بل أوىل-ومن ذلك
بح للجن، أو أن الوفاء به كما إذا نذر أن يذبح للبدوي، أن يذبح ألي ضريح من األضرحة، أو أن يذ

يذبح لألولياء والصاحلني يرجو نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح هلم؛ فهذا من أعظم أنواع املعصية، 
، ألن املعصية قد تكون شركاً، وقد تكون دون " ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه: "ويدخل يف قوله

  .ذلك

)١/١٨٤(  

  

ا نذر عبادة وجب عليه الوفاء ا، ولو صرفها لغري اهللا فاحلديث إذاً دليل على أن النذر عبادة، وأنه إذ
صار مشركاً، وعلى أنه لو نذر فعل الشرك، فإنه ال جيوز له الوفاء به، وكذلك إذا نذر املعصية اليت هي 

أنه ال جيوز له الوفاء بنذر املعصية، ولكن : دون الشرك، ال جيوز له الوفاء بنذر املعصية، وهذا حمل إمجاع



هل جتب عليه كفّارة ميني أو ال جتب؟، من العلماء من رأى أنه جتب عليه كفّارة ميني بدل : اختلفوا
النذر، ومنهم من يرى أنه ال جيب عليه كفّارة ميني، نظراً ألن نذر املعصية غري منعقد أصالً، فليس فيه 

  .ث ى عن فعله ومل يأمر بالكفارةوألن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف هذا احلدي. كفّارة ميني
وعلى كل حال؛ تبين لنا من خالل هذه اآليات الكرمية وهذا احلديث أن النذر عبادة، وإذا كان عبادة 

  .فصرفه لغري اهللا شرك
فما يفعله عباد القبور، واملتصوفة، واملخرفون، من هذه النذور اليت تقدم للقبور، أو تقدم للجن 

و حىت لألولياء والصاحلني، أا عبادة لغري اهللا عز وجلّ، وشرك باهللا عز وجلّ، فال جيوز والشياطني، أ
عملها، وجيب املنع منها، والتحذير منها، وأن هذه النذور باطلة، ال جيوز له الوفاء ا، فإن وفَى ا 

فهذا . سالم من جديدونفّذها صار مشركاً باهللا الشرك األكرب، فيجب عليه أن يتوب وأن يدخل يف اإل
يف النذر الواحد، فكيف بالذي أفىن عمره بالنذور، وضيع ماله بالنذور، كلما أحس بشيء، أو خاف من 

  .فاملسألة خطرية جداً!. شيء صار ينذُر لألولياء والصاحلني؟
 والكفر ولكن مهما عمل اإلنسان من الشرك والكفر إذا تاب، تاب اهللا عليه، ولو أفىن عمره يف الشرك

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة اِهللا {: مث تاب توبة صحيحة تاب اهللا عليه
  .فلو أن هؤالء القبوريني تابوا إىل اهللا لتاب اهللا عليهم} إِنَّ اَهللا يغفر الذُّنوب جميعاً

)١/١٨٥(  

  

  باب من الشرك االستعاذة بغري اهللا:] *  عشرالباب الثالث[
  .} )٦(وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْأنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقاً{: وقول اهللا تعاىل

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
اس يف خمتلف األزمان، وال تزال وهذا كاألبواب اليت قبله يف بيان أنواع الشرك اليت ميارسها بعض الن

  .تمارس عند كثري من الناس
  .االعتصام وااللتجاء إىل اهللا سبحانه وتعاىل يف دفع املكروه والشرور: واالستعاذة معناها

وهو نوع من أنواع العبادة، ألن دفع الضرر، ودفع الشرور ال يقدر عليه إال اهللا سبحانه وتعاىل، فكل 
 اهللا فإنه ال يطلب إالَّ من اهللا، فإن طُلب من غريه كان ذلك شركاً، هذا وجه كون ما ال يقدر عليه إالَّ

االستعاذة بغري اهللا من الشرك، ألن االستعاذة عبادة، وصرف العبادة لغري اهللا شرك، ملاذا كانت عبادة؟، 
 اهللا من غري اهللا ألا طلب دفع الضرر الذي ال يقدر على دفعه إالَّ اهللا، وطلب ما ال يقدر عليه إالَّ
وإِما ينزغَنك من {: شرك، وألن اهللا تعاىل أمر باالستعاذة به دون غريه، قال تعاىل يف آيات من القرآن

يملالْع يعمالس وه هذْ بِاِهللا إِنعتغٌ فَاسزن طَاني٣٦(الش( {َّلسو هلَيع لَّى اللَّهوقال تعاىل لنبيه ص ،م :} ْقُل



، كما أنه سبحانه بين أن االستعاذة بغريه من } )١(قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ{، } )١(أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ
} )٦(وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْأنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقاً{: الشرك وذلك يف سورة اجلن

ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الْجِن قَد استكْثَرتم من الْأنسِ وقَالَ أَولياؤهم من {:  األنعام، ويف سورة
الخ اكُمثْوم ارا قَالَ النلَن لْتي أَجا الَّذلَنا أَجنلَغبضٍ وعا بِبنضعب عتمتا اسنبسِ رناَء الْأا شا إِلَّا ميهف يند

يملع يمكح كبن أن اهللا أمر باالستعاذة به وحده، ومنع من } اُهللا إِنَّ رففي هذه اآليات ما يبي ،
  .االستعاذة بغريه، فدلّ على أن االستعاذة عبادة، ال جيوز أن تصرف لغري اهللا سبحانه وتعاىل

وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْأنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم {: اىلوقول اهللا تع: "قال الشيخ رمحه اهللا
  هذه من جملة االنتقادات اليت انتقدها اجلن الذين استمعوا للقرآن" } )٦(رهقاً
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 أُوحي إِلَي أَنه استمع قُلْ{: وآمنوا به، انتقدوها على قومهم من اجلن، كما يف قوله تعاىل يف أول السورة
وأَنه ) ٢(يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه ولَن نشرِك بِربنا أَحداً ) ١(نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآناً عجباً
 ، وبعد ما نزهوا اهللا عن الشرك، وتربءوا منه، جعلوا })٣(تعالَى جد ربنا ما اتخذَ صاحبةً وال ولَداً 

وأَنه كَانَ يقُولُ سفيهنا علَى اِهللا شطَطاً {: ينتقدون أقوامهم وما يفعلونه مما خيالف التوحيد، وهلذا قالوا
أَنه كَانَ رِجالٌ من الْأنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ و) ٥(وأَنا ظَننا أَنْ لَن تقُولَ الْأنس والْجِن علَى اِهللا كَذباً ) ٤(

إىل آخر السورة، } )٧(وأَنهم ظَنوا كَما ظَننتم أَنْ لَن يبعثَ اُهللا أَحداً ) ٦(من الْجِن فَزادوهم رهقاً 
ئف يدعوهم إىل اهللا سبحانه وتعاىل، فردوه وذلك أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ملا خرج إىل أهل الطا

ردا قبيحاً، وأَغْرو عبيدهم وسفهاءهم يرمجونه باحلجارة عليه الصالة والسالم رجع إىل مكة، وقد خرج 
مات عمه الذي كان يدافع عنه، وماتت زوجته خدجية اليت كانت تؤنسه، : من مكة على حالة شديدة
دعوته، مث ملا خرج إىل الطائف أُصيب ذا الرد القبيح، اشتدت به احلال وكانت له نِعم املعني على 

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جدا، وبينما هو كذلك يسر اهللا له من اجلن من استمع إىل القرآن وآمن به، 
يقرأ ، قام يصلي الفجر و- بني مكة والطائف-وذلك أنه ملا رجع من الطائف، وبلغ وادي نخلَة 

وإِذْ صرفْنا {: - كما يف هذه السورة، ويف سورة األحقاف-القرآن، واستمع له اجلن، فأُعجبوا بالقرآن
 هِمما إِلَى قَولَّوو يا قُضوا فَلَمتصقَالُوا أَن وهرضا حآنَ فَلَمونَ الْقُرعمتسي الْجِن نفَراً من كإِلَي

رِينذنىقَ) ٢٩(موسم دعب نزِلَ ماباً أُنتا كنعما سا إِننما قَو{ بعد التوراة، : يعين} الُوا ي قي إِلَى الْحدهي
 يا قَومنا أَجِيبوا داعي اِهللا وآمنوا بِه يغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويجِركُم من) ٣٠(وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ 

، فهذا فيه } يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه) ١(إِنا سمعنا قُرآناً عجباً{: ، ويف سورة اجلن} )٣١(عذَابٍ أَليمٍ
فرج من اهللا سبحانه وتعاىل لنبيه، وتسلية لنبيه، وأن اهللا يقيض له من يتبعه ويؤمن به، ألنه مبعوث إىل 



  .اإلنس واجلن
  .بنو آدم: اإلنس" } انَ رِجالٌ من الْأنسِوأَنه كَ{" 
 "}الْجِن نالٍ موذُونَ بِرِجعم" } ي عامل من عامل الغيب، يعيشون معنا يف هذه األرض، وهم : اجلن املُراد

ه إِن{: مكلّفون، مأمورون بطاعة اهللا، ومنهِيون عن معصية اهللا، مثل اإلنس، لكننا ال نراهم، قال تعاىل
اكُمر{إبليس : يعين} يقَبِيلُهو وه{  
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، فهم يروننا وحنن ال نراهم، وقد يتصورون بصور } من حيثُ ال ترونهم{مجاعته من اجلن : يعين
متشكّلة، ويتصورون بصور حيات، وبصور حيوانات، وبصور آدميني، أعطاهم اهللا القُدرة على ذلك، 

خلَق الْأنسانَ من صلْصالٍ {: من نار، واإلنس خلقوا من الطني، كما قال تعاىلوهم عامل خملوق 
مجع جني، سموا باجلن : اجلان} )١٥(وخلَق الْجانَّ من مارِجٍ من نارٍ{من الطني، : يعين} )١٤(كَالْفَخارِ

 بطن أمه ألنه ال يرى، فهو مجتن يف بطن أمه، استتارهم عن األنظار، ومنه سمي اجلَنني يف: الجتنام أي
ومنه املجن الذي يتخذ يف احلرب يتوقّى به املقاتل سهام العدو، سمي مجنا ألنه يجِنه من السهام، ومنه 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهة: "قوله صنبه من املعاصي، أنه ساتر بني العبد وبني املعاصي، يستتر : مبعىن" الصوم ج
غطّاه ظالم : يعين} جن علَيه} {فَلَما جن علَيه اللَّيلُ رأى كَوكَباً{: ومن كيد الشيطان، ومنه قوله تعاىل

  .الليل
  .فاحلاصل؛ أن اجلن عامل خفي، ال نراهم، وهم يعيشون معنا، وهم مكلّفون كما كُلِّفنا باألوامر والنواهي

من اإلميان بالقلب، تصديقاً خلرب اهللا سبحانه وتعاىل، وخرب رسوله صلَّى اللَّه علَيه واإلميان بوجودهم 
وسلَّم، فوجود اجلن ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع، ومن جحد وجود اجلن فهو كافر، ألنه مكذِّب هللا 

  .ولرسوله وإلمجاع املسلمني، وهل كل ما ال يراه اإلنسان ينكر؟
، وكذلك من بعض املفكِّرين - كما يقول اإلمام ابن القيم-ة من جهلة األطباءوقد ظهرت طائف

والكُتاب املنتسبني لإلسالم؛ ينكرون وجود اجلن، ألم ال يؤمنون إالَّ مبا تقره عقوهلم، وعقوهلم ال تتسع 
ثابت، لكن من للتصديق ذه املغيبات، وكذلك اجلن ميسون اإلنس وخيالطوم ويصرعوم، وهذا شيء 

جهلَة الناس من ينكر صرع اجلن لإلنس، وهذا ال يكْفُر، ألن هذه مسألة خفية، ولكنه يخطّأ، فالذي 
ينكر مس اجلن لإلنس ال يكَفَّر، ولكن يضلّل، ألنه يكذِّب بشيء ثابت، أما الذي ينكر وجودهم أصالً 

يلتجئون إليهم : أي" } جالٌ من الْأنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِنوأَنه كَانَ رِ{ : " فهذا كافر، فقوله تعاىل
  .ليدفعوا عنهم الشرور

 "}موهادقاً{" زاد اجلن اإلنس، " } فَزهخوفاً، فاجلن تسلّطوا على: أي" } ر  
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أعوذ : من نزل مرتالً فقال: "لَّم يقولمسعت رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وس: وعن خولَة بنت حكيم قالت
  .رواه مسلم" بكلمات التامات من شر ما خلق؛ مل يضره شيء حىت يرحل من مرتله ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
إننا أَخفْنا اإلنس، : اإلنس ملّا رأوهم يعوذون م، وزادوهم خوفاً وقلقاً، وأُعجبوا بأنفسهم، وقالوا

  .ون بناوصاروا يستعيذ
أعوذ بسيد هذا : أن العرب كانوا يف اجلاهلية إذا نزلوا مرتالً قال أحدهم: وسبب نزول هذه اآلية

وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْأنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من {: الوادي من شر سفهاء قومه، فأنزل اهللا هذه اآلية
الْجِن {.  

: سبحانه وتعاىل باألمر باالستعاذة به وحده ال شريك له، وذلك يف قولهفهذه عقيدة جاهلية، أبطلها اهللا 
من نزل : " أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال- رضي اهللا تعاىل عنها-"عن خولَة بنت حكيم"

رواه " كأعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، مل يضره شيء حىت يرحتل من مرتله ذل: مرتالً فقال
  .مسلم

  .هذه هي االستعاذة الشرعية البديلة من االستعاذة الشركية
كالمه سبحانه وتعاىل املرتّل : ا. املُراد: كلمات اهللا" أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق: "فقوله

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالم اهللا، فاالستعاذة واالستعاذة بالقرآن مشروعة، ألن القرآن ك. على رسوله ص
  .بالقرآن استعاذة بصفة من صفات اهللا، وهي الكالم، وليست استعاذة مبخلوق

واستدلّ أهل السنة واجلماعة ذا احلديث على أن القرآن غري خملوق، ألنه ال جتوز االستعاذة باملخلوق، 
ستعاذة باملخلوق، وهي شرك،  لصار هذا من اال- كما تقوله اجلهمية واملعتزلة-فلو كان القرآن خملوقاً

  .كما دلّ هذا احلديث على مشروعية االستعاذة باهللا عز وجلّ، وترك االستعاذة بغريه سبحانه وتعاىل
الصادقات العادالت، اليت ال يتطرق إليها نقص، ألن كالم اهللا سبحانه وتعاىل : أي" التامات: "وقوله

ال يأْتيه الْباطلُ {:  وكالمه كامل ال يتطرق إليه النقصكامل، ألن اهللا جل وعال كامل وصفاته كاملة،
يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نال مو هيدنِ ييب نلَ {، } )٤٢(مدبالً ال مدعقاً ودص كبر تمكَل تمتو

 يملالْع يعمالس وهو هاتمكَل١١٥(ل( {.  
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فكلمات اهللا تامة، ال يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولذلك كان القرآن الكرمي كامالً، ال يتطرق 
إليه نقص، واف حبوائج الناس، واحلكم فيما بينهم، وإزالة الشكوك والشرك والكفر واإلحلاد، وبيان 

 وتعاىل، وفضل كالم اهللا على األحكام والعدل بني الناس، كل هذا يف القرآن، ألنه كالم اهللا سبحانه
  .كالم غريه كفضل اهللا سبحانه وتعاىل على خلقه

فاحلاصل؛ أن الكتاب والسنة قد دالّ على أن االستعاذة عبادة، وما دام أا عبادة، فاالستعاذة بغري اهللا 
 الكفر تكون شركاً أكرب يخرج به صاحبه من امللّة، فالذي يستعيذ باجلن أو بالشياطني يكون كافراً

األكرب، مشركاً باهللا عز وجلّ، كالذين يكتبون احلُجب والطالسم، ويستعيذون بالشياطني وبِمردة اجلن، 
ويكتبون أمساء الشياطني يف كتابام، ويف طالمسهم، وكذلك الذين ينادون اجلن عند الشدة وعند 

 من -أيضاً- سبحانه وتعاىل، ومن هذا  كله من الشرك األكرب ألنه استعاذة بغري اهللا- أيضاً-اخلوف هذا
وهذا شرك باهللا عز . يا جن خذوه، افعلوا به كذا وكذا: يستعني باجلن عندما يتخاصم مع أحد فيقول

وجلّ إذا كان يقصد االستعانة م، وكذلك الذي يعاجل الناس باالستعانة باجلن وسؤاهلم عن املرض أو 
  .عن الذي سحر املريض

ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الْجِن قَد استكْثَرتم من الْأنسِ وقَالَ أَولياؤهم من الْأنسِ {:ويف قوله تعاىل 
أم يستعيذون : استمتاع اإلنس باجلن: "، قال العلماء يف تفسري هذه اآلية} ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ

ويطلبون منهم ما يريدون، فاجلن ختدمهم، وحتضر هلم الغائب والبعيد، وتقضي بعض م مما يكرهون، 
أن : حوائجهم، ألن هناك أشياء ال يقدر عليها اإلنس، فهم يستعيذون باجلن، ويستمتعون باجلن، مبعىن

  .اإلنس يستخدمون اجلن يف بعض أمورهم، هذا استمتاع اإلنس باجلن
س خيضعون هلم ويعظموم وجيلّوم، ففي هذا استمتاع للجن باإلنس، أن اإلن: واستمتاع اجلن باإلنس

فكل من الفريقني استمتع باآلخر، هذا استمتع حبصول حوائجه، وهذا استمتع بتعظيمه، وصرفه هذا 
  .اإلنسي إىل الكفر بدل اإلميان

ام، أو الزار، أو ما باالستخد: فدلّ على أن االستعانة باجلن شرك أكرب، ولو مسيت بغري الشرك، لو مسيت
  .أشبه ذلك من األمساء
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  .فالواجب أن اإلنس يتوبون إىل اهللا سبحانه وتعاىل من ممارسة هذه األعمال مع اجلن
أن يتوبوا إىل اهللا من إضالل اإلنس وإغوائهم، ألن الكُل عباد من عباد اهللا، جيب : والواجب على اجلن

  .إليه، وطاعته، وطاعة رسله، وترك ما حرم اهللاعليهم خمافة اهللا وخشيته والرغبة 
وقد تالعب بعض األشرار من اإلنس بعقائد الناس، وبأكله ألمواهلم، وشعوذته عليهم، والسيما عند 



البوادي والقرى البعيدة عن حضور جمالس الذكر، فإن هذا يكثر كلما كثر اجلهل، وحقيقة هذا أنه 
جلّ، وال يقتصر شره على نفسه، بل يضلِّل الناس، ويفسد عقائد عميل للجن، وأنه مشرك باهللا عز و

الناس، ويأيت إليه الناس ويسألونه، ويخربهم باملغيبات، أو يأمرهم بالذبح لغري اهللا، أو غري ذلك من 
  .أنواع الشرك

س، وأن فهذه مسألة خطرية، جيب على أهل العلم وعلى الدعاة إىل اهللا سبحانه وتعاىل أن يبينوها للنا
 واهللا أمانة يف أعناق طلبة العلم، -يتجولوا يف القرى، ويف البوادي، ويوضحوا هذا األمر للناس، ألم 

  .، هذا هو املطلوب-ويف أعناق الدعاة
أما أنك تتكلّم أمام الناس عن قضايا السياسة وحنوها؛ فهذه ما فائدة الناس منها؟، ما فائدة البدو يف 

يف القرية، ما فائدم من هذه األمور؟، وهم واقعون يف الشرك، أو جيهلون قراءة الصحراء، أو الناس 
، جيب علينا أن نتقي اهللا سبحانه وتعاىل، وأن نعلم أن منهج !الفاحتة اليت هي ركن من أركان الصالة؟

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوأيضاً معاجلة ما وقع دعوة، وتعليم، وإرشاد، وتوجيه فيما ينفع الناس،: الرسول ص 
أما أنك جتلب هلم مشاكل من بعيد، وتريد منهم أن يعاجلوا قضية . فيه الناس يف بلدهم ويف أنفسهم

أمريكا، أو قضية اجلزائر، أو قضية السودان؟، وهم مساكني، ما بيديهم شيء، وأيضاً هم واقعون فيما 
  .جل هذا األمر؟هو أخطر من ذلك وهو اجلهل وفساد العقيدة، ملاذا ال تعا

وأنا ليس غرضي ذا الكالم أن أتنقّص أحداً، ال واهللا، ولكن غرضي أن أبين الطريقة الصحيحة 
  .للدعوة، ونفع الناس

  تعاجل واقع الناس، ملاذا" كتاب التوحيد"فإن هذه األبواب من أبواب 
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 اآليات وهذه األحاديث ونشرحها هلم، ولو ال نشرحها للناس، ونبينها للناس، ونوضحها، وحنفِّظهم هذه
  .شرحاً وجيزاً على قدر أفهامهم، ينتفعون ا؟

  .هذه هي الدعوة إىل اهللا عز وجلّ، وهذا العلم النافع
  :تعلمون ما للدعاة من األثر وماذا حصل بسبب دعوم من اخلري

 للمسلمني، الذي ال نزال ننتفع حممد بن عبد الوهاب، كيف أثر يف دعوته من اإلصالح والنفع: فالشيخ
  .- وهللا احلمد-به

عبد اهللا القرعاوي يف اجلنوب، كما تعلمون إىل عهد قريب، واآلن تالميذه وطالّبه ماذا أثّر من : الشيخ
  .اخلري؟
فيصل بن مبارك يف الشمال، ماذا أثّر من اخلري، وال يزال تالميذه اآلن مصابيح هدى، يبينون : الشيخ



  .للناس احلق
أما أن جتلب للناس مشاكل اخلارج وتشغلهم ا؛ فهذه ما هي بدعوة إىل اهللا، وإمنا هي اشتغال بأمور ال 

تفيد الناس، وال حتل مشاكلهم، وال تصلح فسادهم، وإمنا تحبِط أفهامهم، وقد تسبب سوء الظن 
  .فالواجب علينا أن نتنبه هلذا. باملسلمني وبوالة األمور، وتفرق الكلمة

أنا ما أقول هذا من أجل الغمط من أحد، ال واهللا، ولكين أتأسف من واقع بعض الدعاة الذي تردى إىل 
  .هذا املستوى

ونسأل اهللا سبحانه أن يأخذ بأيدينا وأيديهم إىل الصالح والفالح واالستقامة، والسري على منهج 
كُنتم خير أُمة أُخرِجت {: ا ينفع الناس، كما قال تعاىلالرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فيما ينفعنا وفيم

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ {، } للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاِهللا
نَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميونَوحفْلالْم مه كأُولَئكَرِ ونعليهم -، هذا منهج الرسل} )١٠٤(نِ الْم 

  .-الصالة والسالم
نسأل اهللا عز وجلّ أن يوفقنا مجيعاً ملا فيه خرينا وخري أمتنا، وصالحنا وصالحهم، وأن يصلح والة 

  .أمورنا، وأن يأخذ بأيديهم إىل ما فيه اخلري لألمة، وما فيه صالح األمة
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  باب من الشرك أن يستغيث بغري اهللا أو يدعو غريه:] * الباب الرابع عشر[
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الباب جاء يف سياق األبواب اليت تبين أنواعاً من الشرك يقع فيها بعض الناس يف خمتلف العصور 
  .واألزمان

  .فيما ال يقدر عليه إالَّ اهللا" أن يستغيث بغري اهللا: "من أنواع الشرك األكرب: ، أي"من الشرك: "فقوله
  .طلب الغوث، وال تكون إالَّ يف وقت الشدة: واالستغاثة

وأما الدعاء فهو عام يف وقت الشدة ويف غريها، فعطف الدعاء على االستغاثة من عطف العام على 
  .اخلاص

  :واالستغاثة باملخلوق على قسمني
 باملخلوق فيما ال يقدر عليه إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل، فهذه هي الشرك األكرب، االستغاثة: القسم األول

  .ألا صرف للعبادة لغري اهللا سبحانه وتعاىل
أما االستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه املخلوق كاستغاثة بغريه يف احلرب ليساعده ويناصره على عدوه؛ 

} فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي من عدوه{: يه السالمفهذا جائز، كما قال اهللا تعاىل عن موسى عل



 شرك أكرب، ألنه يستغيث مبن - كاالستغاثة باألموات والغائبني-، فاالستغاثة باملخلوق فيما ال يقدر عليه
موات، أو ال يقدرون على شيء أبداً، فالذين يستغيثون باألضرحة، وباألولياء وبالصاحلني، واأل

  .يستغيثون بالغائبني من اجلن، أو بالشياطني، كل هذا من النوع املمنوع
  .دعاء عبادة، ودعاء مسألة: ، وهو نوعان- كما سبق-أما الدعاء، فهو أعم من االستغاثة

  .الثناء على اهللا سبحانه وتعاىل بأمسائه وصفاته: ودعاء العبادة هو
  . سبحانه وتعاىلطلب احلاجات من اهللا: ودعاء املسألة هو

، هذا دعاء عبادة، ألنه } )٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمني{: وجيتمع النوعان يف سورة الفاحتة، فقوله تعاىل
  }الرحمنِ الرحيمِ{: ثناء على اهللا، وقوله

)١/١٩٣(  

  

ضرك فَإِنْ فَعلْت فَإِنك إِذاً من وال تدع من دون اِهللا ما ال ينفَعك وال ي{: وقول اهللا تعاىل
نيم١٠٦(الظَّال( {.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
إىل آخر } وإِياك نستعني{، دعاء عبادة، } إِياك نعبد{دعاء عبادة } )٤(مالك يومِ الدينِ{دعاء عبادة، 

  .السورة دعاء مسألة
الفاحتة، مساها صالة ألا دعاء : يعين" قسمت الصالة: "عال يف احلديث القدسيوهلذا يقول اهللا جل و

ألن أوهلا دعاء عبادة اهللا، وآخرها دعاء مسألة، والعالقة بني دعاء العبادة " بيين وبني عبدي نصفني"
الرحمنِ ) ٢(ب الْعالَمنيالْحمد للَّه ر{: أن دعاء العبادة مستلْزِم لدعاء املسألة، فإذا قال: ودعاء املسألة

يلزم من هذا أنه يسأل اهللا سبحانه وتعاىل، ودعاء املسألة متضمن } ) ٤(مالك يومِ الدينِ) ٣(الرحيمِ
أن دعاء العبادة داخل يف دعاء املسألة، فالذي يسأل اهللا حوائجه يتضمن سؤاله أنه : لدعاء العبادة، مبعىن

  .يعبد اهللا بذلك
وال تدع من دون اِهللا ما ال ينفَعك وال يضرك فَإِنْ فَعلْت فَإِنك إِذاً من الظَّالمني {: وقول اهللا تعاىل: "قال
ال راد وإِنْ يمسسك اُهللا بِضر فَال كَاشف لَه إِلَّا هو وإِنْ يرِدك بِخيرٍ فَ{: ، واآلية اليت تليها"} )١٠٦(

يمحالر فُورالْغ وهو هادبع ناُء مشي نم بِه يبصي هلفَضاآليتان من آخر سورة يونس} )١٠٧(ل.  
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيقول اهللا جل وعال لنبيه ص " :}عدال تي من اهللا لنبيه عن دعاء غري اهللا، " } و هذا

لنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم موجه إىل أمته، إالَّ إذا دلّ دليل على اختصاصه به، فهذا واخلطاب املوجه ل
النداء عام للنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وألمته، وألنه إذا نهي النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن ذلك، فغريه 

  .من باب أوىل



 "}د نم عدال تاِهللاو غري اهللا: أي" } ون.  
 "}كرضال يو كفَعنا ال يا{" " } مالذي ال ينفعك وال يضرك، وذلك ألن املدعو : موصولة، أي" } م

إما أن يطلب منه جلب خري، وإما أن يطلب منه دفع ضرر، وهذا إمنا خيتص باهللا سبحانه وتعاىل، فإنه هو 
ري، ودعاء األموات وأصحاب القبور واألصنام واألوثان الذي يقدر على دفع الضرر وجلب اخل

وكل ما يدعى من دون اهللا فهو ذه املثابة، ال . واألشجار واألحجار، ال جيلب خرياً وال يدفع ضرراً
  ينفع وال يضر،

)١/١٩٤(  

  

 خملوقات ألا إما أحجار جامدة، وإما صور ومتاثيل، وإما قبور هامدة، وإما أشجار، أو غري ذلك، فهي
ال تقدر على جلب نفع وال دفع ضرر، فالدعاء إمنا يصلح أن يوجه ملن يقدر على ذلك، وهو اهللا 

  .سبحانه وتعاىل
 "}لْتدعوت غري اهللا مما ال ينفعك وال يضرك، وهذا من باب االفتراض، وإالّ حمال أن : يعين" } فَإِنْ فَع

 ذلك، ولكن لو قُذُّر أنه فعله وهو أكرم اخللق، فإنه يكون من النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سيفعل
ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك {: الظاملني، فكيف بغريه، إذا دعا غري اهللا؟، وهذا مثل قوله تعاىل

رِيناسالْخ نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نيعين} )٦٥(لَئ : هلَيع لَّى اللَّهأوحي إىل الرسول ص
 - وحاشاهم عليهم الصالة والسالم-وسلَّم، وإىل غريه من األنبياء السابقني أنه لو قُدر أن أحداً منهم

دعا غري اهللا، وأشرك باهللا حبط عمله، وصار من اخلاسرين ولو كان من األنبياء، فكيف بغريهم؟، وملا 
ومن ذُريته داود وسلَيمانَ وأَيوب ويوسف وموسى {: انه وتعاىل إبراهيم وذريته، فقالذكر اهللا سبح

 ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَلونَ واره٨٤(و ( نيحالالص نكُلٌّ م اسإِلْيى ويسعى ويحيا وكَرِيزو)٨٥ (
عسالْييلَ واعمإِسو نيالَملَى الْعا علْنكُلّاً فَضلُوطاً وو سونيملا ذكر اهللا سبحانه وتعاىل أنبياءه } )٨٦( و ،
} لَحبِطَ{، لو أشرك هؤالء األنبياء } ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ{: يف هذه اآليات قال

فدلّ على أن الشرك محبط لألعمال، . بطلت مجيع أعماهلم: أي} عملُونَعنهم ما كَانوا ي{لبطَلَ : أي
ولو صدر من خري اخللق، وهم األنبياء، فكيف إذا صدر ممن هو دوم؟، إذا هو يخرج من امللّة، ويحبط 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالدعاء هو  ":مجيع األعمال، فالدعاء عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة، قال ص
أعظم أركان احلج عرفة، فكذلك أعظم : يعين" احلج عرفة: "كما قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" العبادة

  .أنواع العمادة الدعاء
من املشركني، ألن الشرك أعظم أنواع : يعين" } فَإِنْ فَعلْت فَإِنك إِذاً من الظَّالمني{: " مث قال تعاىل



وضع الشيء يف غري موضعه، : ، والظلم يف األصل} إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم{: ما قال تعاىلالظلم، ك
  .والشرك وضع للعبادة يف غري مستحقها، فلذلك صار أعظم أنواع الظلم

)١/١٩٥(  

  

}وإِلَّا ه لَه ففَال كَاش راُهللا بِض كسسمإِنْ ياآلية} و.  
  .} عند اِهللا الرزقفَابتغوا {: وقوله

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَال كَاشف لَه إِلَّا هو وإِنْ {" هذا تقرير إلبطال دعاء غري اهللا، " } وإِنْ يمسسك اُهللا بِضر{: " وقوله

هلفَضل ادرٍ فَال ريبِخ كرِدن هذه املدعوات ال تقدر على  فيه إبطال دعاء غري اهللا، أل- أيضاً-هذا" } ي
قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من دونِه فَال {: كشف الضر، وال تقدر على جلب اخلري، وهذا كما يف قوله

نِي اُهللا قُلْ أَفَرأَيتم ما تدعونَ من دون اِهللا إِنْ أَراد{، } )٥٦(يملكُونَ كَشف الضر عنكُم وال تحوِيالً
بِضر هلْ هن كَاشفَات ضره أَو أَرادنِي بِرحمة هلْ هن ممِسكَات رحمته قُلْ حسبِي اُهللا علَيه يتوكَّلُ 

ا يمِسك فَال مرسلَ لَه ما يفْتحِ اُهللا للناسِ من رحمة فَال ممِسك لَها وم{: ، ويف قوله تعاىل} الْمتوكِّلُونَ
يمكالْح زِيزالْع وهو هدعب ن٢(م( {لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهواعلم أن الناس لو اجتمعوا : "، وكما يف قوله ص

على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إالَّ بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل 
  " .بشيء قد كتبه اهللا عليك، رفعت األقالم، وجفَّت الصحفيضروك إالَّ 

 -فالنفع والضرر إمنا هو من اهللا سبحانه وتعاىل، فهو الذي يستحق أن يدعى لطلب اخلري، ويدعى
 لرفع الشر، وكشف الضر، هو الذي ميلك ذلك سبحانه وتعاىل، ال متلكه مجيع املخلوقات، -أيضاً

وإِنْ يمسسك اُهللا بِضر فَال كَاشف لَه إِلَّا هو وإِنْ يمسسك بِخيرٍ فَهو علَى {: وكذلك يف سورة األنعام
يرٍء قَديفالنفع والضر بيد اهللا سبحانه وتعاىل، فيجب على العباد أن يتوجهوا إىل اهللا، } )١٧(كُلِّ ش ،

  .وأن يدعو اهللا وحده، وال يدعوا معه غريه سبحانه وتعاىل
إِنَّ الَّذين تعبدونَ من دون اِهللا ال يملكُونَ لَكُم {: وكمال اآلية" } فَابتغوا عند اِهللا الرزق{: وقوله: "قال

عاىل عن هذا من مجلة ما ذكره اهللا ت} رِزقاً فَابتغوا عند اِهللا الرزق واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيه ترجعونَ
وإِبراهيم إِذْ قَالَ لقَومه اعبدوا {:  مما خاطب به قومه قال تعاىل-عليه الصالة والسالم-خليله إبراهيم 

فْكاً إِنَّ إِنما تعبدونَ من دون اِهللا أَوثَاناً وتخلُقُونَ إِ) ١٦(اَهللا واتقُوه ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ
 هإِلَي وا لَهكُراشو وهدباعو قزاِهللا الر دنوا عغتقاً فَابرِز كُونَ لَكُملماِهللا ال ي وند نونَ مدبعت ينالَّذ

  .} )١٧(ترجعونَ 

)١/١٩٦(  



  

ألن الرزق من اهللا سبحانه وتعاىل } ونَ لَكُم رِزقاًإِنَّ الَّذين تعبدونَ من دون اِهللا ال يملكُ{: فقوله سبحانه
ما أُرِيد منهم من رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعمون ) ٥٦(وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبدون{: فهو الرزاق

)٥٧ (نيتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وإِنَّ اَهللا ه)٥٨( {،} قَهرِز كسإِنْ أَم قُكُمزري يذَا الَّذه نفلو أنّ } أَم ،
اهللا منع املطر من السماء الذي هو سبب الرزق واجتمع أهل األرض كلهم أن يوجدوا املطر لن 

  .يستطيعوا أبداً
 "}قزاِهللا الر دنوا عغتاهللا قريب جميب ملن دعاه، اطلبوا الرزق من اهللا سبحانه وتعاىل، فإن: أي" } فَاب 

  .وال تطلبوا الرزق من األوثان اليت ال متلك شيئاً
هذا فيه توجيه من اهللا سبحانه وتعاىل لعباده أن ال يطلبوا الرزق } واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيه ترجعونَ{

وما خلَقْت الْجِن {: "  تعاىلمن غريه، وأن يعبدوه وال يعبدوا غريه، فإم إذا عبدوه رزقهم، كما قال
وندبعيإِلَّا ل سنالْأ٥٦(و ( ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز نم مهنم ا أُرِيدم)٥٧ (اقزالر وإِنَّ اَهللا ه { ،

رزق، فما حيصل يف فالرزق إمنا يستجلَب بعبادة اهللا سبحانه وتعاىل، وأما املعاصي فإا تسبب منع ال
األرض من ااعات ومن شح األرزاق إمنا سببه الكفر واملعاصي، وما حيصل يف األرض من خريات 

  .وأرزاق فسببه الطاعة والعبادة إالَّ أن يكون استدراجاً
ه إىل اهللا سبحانه بالدعاء، وطلب احلاجات، وتفريج الكُرجوبات، فهذه اآلية كاليت قبلها فيها وجوب الت

، } إِنَّ الَّذين تعبدونَ من دون اِهللا ال يملكُونَ لَكُم رِزقاً{: وطلب الرزق، وأن أحداً غريه ال ميلك رزقاً
  .فكيف يطلب الرزق ممن ال ميلكه

  .وفاقد الشيء ال يعطيه
  .يف الدار اآلخرة بعد املوت، فيجازيكم بأعمالكم} إِلَيه ترجعونَ{: وقوله

ذا تنبيه على أن هناك دار جزاء، وأنكم إن أحسنتم فستلقون اجلزاء احلسن، وإن أسأمت فستلقون وه
اجلزاء السيء، فأنتم لستم مبهملني، وال مضيعني، وال متروكني، البد لكم من موعد مع اهللا سبحانه 

 له العبادة، وتعاىل يف موقف احلساب، فاستدركوا ألنفسكم قبل املوت، وتوجهوا إىل اهللا، وأخلصوا
  .وأصلحوا ا ألعمال، ألنكم ترجعون إىل اهللا، وهذا املوعد ما أحد يتخلّف عنه، ال الكافر، وال املسلم

)١/١٩٧(  

  

  .اآلية} ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اِهللا من ال يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة{: وقوله
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

} ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اِهللا من ال يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة{: وقول اهللا سبحانه وتعاىل: "قال



بادتهِم وإِذَا حشر الناس كَانوا لَهم أَعداًء وكَانوا بِع* وهم عن دعائهِم غَافلُونَ {: ، وتتمة اآلية
رِيناآليات من سورة األحقاف} )٦(كَاف ،.  

  .غري اهللا: أي" } ممن يدعو من دون اِهللا{" ال أحد أشد ضالالً، " } ومن أَضلُّ{" 
 "}ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه جِيبتسال ي نهل الصنم استجاب ألحد يف يوم من األيام؟، هل القرب " } م
 تعبد من دون اهللا استجابت ألحد؟، أبداً، ولو -جاب ألحد يف يوم من األيام؟، هل الشجرة اليتاست

قُدر أنه حيصل للمشرك مقصوده، فهذا ليس من املعبود من دون اهللا، وإمنا هو من اهللا سبحانه وتعاىل، 
  . والعياذ باهللا-ركأجراه امتحاناً له، واستدراجاً له، حىت يظن أن هذا من القرب، فيستمر يف الش

أن ما حيصل لعباد القبور :  ما معناه- أو يف كثري من رسائله-وقد ذكر شيخ اإلسالم يف إحدى رسائله
من قضاء احلاجات، فليس ذلك دليالً على صحة مذهبهم، ألن حصول املقصود يكون ابتالًء وامتحاناً 

فَذَرنِي ومن يكَذِّب بِهذَا الْحديث {: عاىلمن اهللا سبحانه وتعاىل، ويكون من أجل االستدراج كما قال ت
وال يحسبن الَّذين كَفَروا أَنما نملي لَهم خير لأَنفُِسهِم إِنما {، } )٤٤(سنستدرِجهم من حيثُ ال يعلَمونَ

 يمهِل ويستدرج، من أجل أن يزداد هذا الكافر وهذا ، فاهللا سبحانه وتعاىل} نملي لَهم ليزدادوا إِثْما
املشرك آثاماً يعذَّب ا يوم القيامة، فليس هذا من صاحله، فإذا حصل لعباد القبور شيء من مقاصدهم، 

  .فهذا من إهانة اهللا هلم، واستدراجهم
خترج على الناس الذين  أنه ميكن أن الشياطني تتصور أحياناً بصورة املقبور، و- أيضاً-وذكر الشيخ

يدعون القرب بصورة املقبور وختاطبهم، وتقول حنن نقضي حوائجك، والشيطان قد يأيت هلم بأشياء بعيدة، 
قد يسرق من أموال الناس أشياء ويأيت ا هلم، ويظنون أن هذا من امليت، وامليت ما درى عن شيء من 

 عذاب يف قربه، وإذا حشر الناس يوم القيامة، هذه األمور، امليت مشغول بنفسه إما يف نعيم وإما يف
وبعث هؤالء املشركون، وبعث هؤالء املوتى يوم القيامة كانوا أعداًء ملن عبدهم يتربءون من هؤالء 

  الذين عبدوهم يف الدنيا أحوج ما يكونون إليهم، كما

)١/١٩٨(  

  

  .}  السوَءأَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف{: وقوله
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويوم {، } )١٦٦(إِذْ تبرأَ الَّذين اتبِعوا من الَّذين اتبعوا ورأَوا الْعذَاب وتقَطَّعت بِهِم الْأَسباب{: قال تعاىل
الِء إِيؤأَه كَةالئلْمقُولُ لي يعاً ثُممج مهرشحونَيدبعوا يكَان ٤٠(اكُم ( نا منيلو تأَن كانحبقَالُوا س

ونَ الْجِندبعوا يلْ كَانب ونِهِمونَ{الشياطني، : يعين} دنمؤم بِهِم مهألن الشياطني هي اليت دعتهم } أَكْثَر
لشياطني الذين أمروهم بذلك، فاحلاصل؛ إىل هذا الشيء فأجابوا، فهم مل يعبدوا املالئكة، وإمنا عبدوا ا



أنه يف يوم القيامة يتربأ كل من عبد من دون اهللا، ممن عبده، وحيصل بينهم عداوة، بني الداعني 
  .واملدعوين

أنتم تشركون : هذا استفهام من اهللا تعاىل للمشركني، يقول" } أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه{: وقوله"
وجلّ يف حالة الرخاء، ولكن إذا وقعتم يف الشدة واالضطرار دعومت اهللا خملصني له الدين باهللا عز 

وإِذَا مسكُم الضر في الْبحرِ ضلَّ من {: فأنقذكم، فلماذا تشركون به يف حالة الرخاء؟، كما قال تعاىل
 رإِلَى الْب اكُمجا نفَلَم اهونَ إِلَّا إِيعدانُ كَفُوراً تسنكَانَ الْأو متضرفاهللا سبحانه وتعاىل يقول"} )٦٧(أَع ، :

، فكيف تشركون به يف حالة الرخاء، هل هذا إالَّ -إذا كان ال ينقذكم من الشدائد إالَّ اهللا باعترافكم
  .التناقض؟

عترفون أنه ال أحد يكشف ال أحد يكشف السوء سواه، واملشركون ي: أي" } ويكْشف السوَء{:" وقوله
  .السوء إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل، فلماذا يعبدون غريه؟

من هو الذي يداول الدنيا بني } ويجعلُكُم خلَفَاَء الْأَرضِ أَإِلَه مع اِهللا قَليالً ما تذَكَّرونَ{: ومتام اآلية
ويجعلُكُم خلَفَاَء {: لك بني الناس، فقولهالناس، يداول الغىن والفقر، ويداول العز والذل، ويداول امل

ختلفون اجليل الذي قبلكم يف امللك، ويف األموال، ويف العقارات، ويف كل شيء، جيل خيلف } الْأَرضِ
  .جيالً، من هو هذا الذي يدبر هذا التدبري؟، هل هي األصنام؟، كال، بل هو اهللا، وهم يعترفون ذا

هل يستحق أحد العبادة مع اهللا سبحانه وتعاىل؟، هذا إلزام هلم ببطالن ما هم عليه } ِهللاأَإِلَه مع ا{: مث قال
  .من عبادة غري اهللا

  .ترته عن الشرك: أي} تعالَى اهللا عما يشرِكُونَ{: وهلذا قال
  وكَانوا{: أن اهللا مسى الدعاء عبادة، فقال: وىف اآلية السابقة فائدة عظيمة وهي

)١/١٩٩(  

  

روى الطرباين بإسناده أنه كان يف زمن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رجل منافق يؤذي املؤمنني، فقال 
قوموا بنا نستغيث برسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من هذا املنافق، : بعضهم

......................................  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

رِينكَاف هِمتادبو{: ، ألنه يف أول اآلية قال} بِععدي نملُّ مأَض نموإذا كان الدعاء عبادة فصرفه } و ،
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن {: لغري اهللا شرك، كما يف اآلية األخرى

  .عن دعائي، فسمي الدعاء عبادة، وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغري اهللا شرك: ين، يع} عبادتي
  .مل يذكر امسه هنا، وورد أنه عبد اهللا بن أيب، رأس املنافقني" كان رجل: "قوله



  .نفاق اعتقادي، ونفاق عملي: إظهار اخلري وإبطان الشر، وهو نوعان: النفاق هو" منافق"
أن يظهر اإلميان ويبطن : كرب، وصاحبه يف الدرك األسفل من النار، ومعناهوالنفاق االعتقادي كفر أ

  .الكفر
أنه ملا اعتز اإلسالم بعد هجرة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صار هناك أُناس يريدون : وسبب النفاق

ظهروا اإلسالم، وهم ال العيش مع املسلمني، ولكنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا بني املسلمني إالَّ إذا أ
أن يظهروا اإلسالم من أجل أن : يريدون اإلسالم وال حيبون اإلسالم، فلجأوا إىل حيلة النفاق، وهي

  .فسموا باملنافقني، هذا هو النفاق االعتقادي. يعيشوا مع املسلمني، ويبقوا يف قرارة نفوسهم على الكفر
الذين عقيدم سليمة ومؤمنون باهللا، لكنهم يتصفون أن بعض املسلمني : وأما النفاق العملي فمعناه

الكذب يف احلديث، والغدر يف العهد، وإخالف الوعد، قال صلَّى اللَّه : ببعض صفات املنافقني، مثل
لَّمسو هلَيث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان: آية املنافق ثالث: "عهذا نفاق " إذا حد ،

كن فيه خصلَة من خصال املنافقني، وهي خطرية جدا، رمبا أا تؤول إىل النفاق عملي، صاحبه مؤمن، ول
  .األكرب إذا مل يتب منها

  أنه يضايق املسلمني بكالمه وبتصرفاته، يسخر من: مبعىن" يؤذي املؤمنني"

)١/٢٠٠(  

  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهباهللاإنه ال يستغاث يب وإمنا يستغاث: "فقال النيب ص . "  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

املسلمني، يتلّمس معايب املسلمني، ينال من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وينال من املؤمنني، ويتتبع 
  .فدلّ على أن إيذاء املسلمني من النفاق. العثرات

  .و بكر الصديق رضي اهللا عنهمل يسم القائل، وقد ورد يف بعض الروايات أنه أب" فقال بعضهم"
"لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن هذا املنافق"نستجري به، وحنتمي به : يعين" قوموا بنا نستغيث برسول اهللا ص "

  .لريدعه عنا ويكفّه عنا
 باهللا عز إنه ال يستغاث يب، وإمنا يستغاث: "والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم استنكر هذه اللفظة، فقال

مع أن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قادراً على أن يردع هذا املنافق؟، وأن يغيث املسلمني من " وجلّ
شره؟، بلى، هذا من االستغاثة اجلائزة، ألنه استغاثة بالرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فيما يقدر عليه، لكن 

 سبحانه وتعاىل، وتعليماً للمسلمني أن يتركوا األلفاظ اليت فيها سوء أدب مع اهللا الرسول تأدباً مع اهللا
وهذا من باب التعليم وسد الذرائع " إنه ال يستغاث يب: "عز وجلّ، وإن كانت جائزة يف األصل، فقال

لَّى اللَّهق من االستغاثة اجلائزة إىل االستغاثة املمنوعة، فالرسول صطَرتمنع من شيء لئال ي لَّمسو هلَيع 



جائز خوفاً أن يفضي إىل شيء غري جائز، مثل ما منع من الصالة عند القبور، والدعاء عند القبور، وإن 
كان املصلي والداعي ال يدعو إالَّ اهللا، وال يصلِّي إالَّ هللا، لكن هذا وسيلة من وسائل الشرك، كذلك 

بوا األلفاظ غري الالئقةهنا؛ فالرسول أنكر هذه اللفظة سدا للذرائع، وتعليماُ للمسلمني، أن يتجن.  
فإذا كان الرسول أنكر االستغاثة به فيما يقدر عليه، فكيف باالستغاثة به فيما ال يقدر عليه إالَّ اهللا 

  .هذا أشد إنكاراً. سبحانه وتعاىل؟، وكيف باالستغاثة باألموات؟
يه وسلَّم منع من االستغاثة اجلائزة به يف حياته تأدباً مع اهللا، فكيف وإذا كان الرسول صلَّى اللَّه علَ

هذا أمر . باالستغاثة به بعد وفاته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؟، وكيف باالستغاثة مبن هو دونه من الناس؟
  .وهذا وجه استشهاد املصنف رمحه اهللا باحلديث للترمجة. ممنوع وحمرم

  : البوصرييإذاً فقول
  سواك عند حلول احلادث العمم... يا أكرم اخللق ما يل من ألوذ به 

  بيدي فضالً وإالّ قل يا زلّة القدم... إن مل تكن يف معادي آخذاً 

)١/٢٠١(  

  

  ومن علومك علم اللّوح والقلم... فإن من جودك الدنيا وضرا 
  أليس هذا من أكرب الشرك؟

الَّ الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وال خيرج من النار إالَّ الرسول، أين اهللا ما ينقذ يوم القيامة إ: يقول
  .سبحانه وتعاىل؟

إن الدنيا واآلخرة كلها من جود الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وعلم اللّوح احملفوظ والقلم : مث قال
  .م الرسول، إذ الرسول يعلم الغيبالذي كتب يف اللوح احملفوظ بأمر اهللا هو بعض عل

 تطبع بشكل مجيل وحرف عريض، وتوزع، وتقرأ، ويعتىن ا أكثر مما - مع األسف-وهذه القصيدة
  .يعتىن بكتاب اهللا عز وجلّ، فال حول وال قوة إالَّ باهللا العلي العظيم

إنه : "لى خواص أصحابه هذه الكلمة، وقالاحلاصل؛ أن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إذا كان أنكر ع
وهذا يف الدنيا، مع أنه قادر على أن يغيثهم من املنافق، فكيف يستغاث به بعد وفاته " ال يستغاث يب

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، كيف يستغاث مبن هو دونه من األولياء والصاحلني؟، هذا أمر باطل، واالستغاثة 
" باب من الشرك أن يستغيث بغري اهللا أو يدعو غريه: "هللا، فيكون يف هذا شاهد للترمجةال جتوز إالَّ با

واملناسبة ظاهرة وهللا احلمد واملنة، وكل هذا من أجل محاية التوحيد، وصفاء العقيدة، واملنع من كل ما 
  .يفضي إىل الشرك ولو على املدى البعيد
ليت توصل إىل الشرك ال يتساهل فيها أبداً، وأنتم تعلمون ماذا الشرك ال يتساهل فيه أبداً، والطُّرق ا



حصل يف قوم نوح، وأن الشرك حصل فيهم بسيف تعليق الصور، والغلو يف الصاحلني، وكانوا يف وقتهم 
مل يشركوا، ولكن صار هذا وسيلة إىل الشرك فيما بعد؛ ملا مات أولئك، ونسي العلم أو نسخ العلم 

فالواجب علينا منع الشرك، ومنع . ر، فالوسائل إذا تسوهل فيها أدت إىل الشركعبدت هذه الصو
وسائله، وأسبابه، وأن ال نسمح باأللفاظ الشركية، وال بأي شيء يفضي إىل الشرك، وعلينا أن حنذر من 

نه ما حصل ذلك صيانةً للعقيدة، ومحاية للتوحيد، وإشفاقاً على املسلمني من الضالل والكفر واإلحلاد، فإ
  هذا الشرك يف األمة، وما

)١/٢٠٢(  

  

حصل هذا الضالل يف األمة إالَّ ملا تساهل الناس يف أمر العقيدة، وسكت العلماء عن بيان خطر الشرك، 
هذا إذا أحسنا م . والتحذير من أسباب الشرك، ورأو الناس على الشرك وعبادة القبور ومل ينهوهم

ا بأنفسهم، ولكن ما قاموا بواجب األنكار، إما إذا كانوا يرون هذا جائزاً، إم ينكرون هذ: الظن، وقلنا
  .فهذا شرك وكفر ألن من رضي به صار مثل من يفعله

نسأل اهللا عز وجلّ أن حيفظ لنا ديننا وعقيدتنا، وأن جيعلنا من الدعاة إليه باحلكمة، والدعوة إىل سبيله 
  .ي أحسنباحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت ه

)١/٢٠٣(  

  

  باب قول اهللا تعاىل:] * الباب اخلامس عشر[
  .اآلية} وال يستطيعونَ لَهم نصراً) ١٩١(أَيشرِكُونَ ما ال يخلُق شيئاً وهم يخلَقُونَ {

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 اهللا من سياقها بيان أدلة بطالن الشرك، ما يف هذا الباب من األدلة من الكتاب والسنة أراد الشيخ رمحه

ألن القرآن الكرمي جاء بالدعوة إىل التوحيد، وعبادة اهللا وحدة ال شريك له، وجاء بالنهي عن الشرك، 
  .وهو عبادة غري اهللا سبحانه وتعاىل، والنهي عن ذلك

  .اإلنكار: هذا استفهام، معناه} أَيشرِكُونَ ما ال يخلُق شيئاً وهم يخلَقُونَ{: فقوله تعاىل
هذا الشرك باطل؛ بدليل أن هذه املعبودات من دون اهللا ال ختلق شيئاً، فهي : أي" } ما ال يخلُق شيئاً{" 

عاجزة ألن الذي يستحق العبادة هو اخلالق، فالذي يقدر على اخللق هو الذي يستحق العبادة، أما الذي 
يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم {: ق العبادة، كما قال تعاىلال يقدر على اخللق فهذا ال يستح
الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشاً والسماَء بِناًء وأَنزلَ من السماِء ) ٢١(والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 



م بِه جراًء فَأَخونَ ملَمعت متأَناداً ودأَن لَّهلُوا لعجفَال ت قاً لَكُمرِز اترالثَّم ال جتعلوا هللا شركاء } )٢٢(ن
وأنتم تعلمون أن هذه الشركاء ال تقدر على خلق شيء، وال على رزق، وال على إحياء، وال إماتة، فهي 

، فالذي يستحق العبادة } )١٧(كَمن ال يخلُق أَفَال تذَكَّرونَأَفَمن يخلُق {: عاجزة، وكما يف قوله تعاىل
هو اخلالق، أما الذي ال يقدر على اخللق فهذا عاجز ال يستحق العبادة، فكيف يسوى العاجز بالقادر؟، 

قُونَ شيئاً وهم والَّذين يدعونَ من دون اِهللا ال يخلُ{: كيف يسوى املخلوق باخلالق سبحانه وتعاىل؟
، وقال تعاىل يف تعجيز املشركني } )٢١(أَموات غَير أَحياٍء وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ) ٢٠(يخلَقُونَ
لُقُوا ذُباباً ولَوِ يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَه إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اِهللا لَن يخ{: وآهلتهم

طْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئاً ال ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو وا لَهعمتفهذه } )٧٣(اج ،
املعبودات جبميع أنواعها سواًء كانت أحجاراً، أو أشجاراً، أو قبوراً وأضرحة، أو مالئكة، أو أنبياء، أو 

 من املؤمنني، كلهم يدخلون حتت هذا الوصف؛ ال يقدرون على خلق شيء، ألن املخلوق ال صاحلني
  .يستطيع أن خيلق، فكيف يتخذ معبوداً مع اهللا سبحانه وتعاىل؟

)١/٢٠٤(  

  

ال خيلقون أي شيء : وشيئاً نكرة يف سياق النفي تعم، يعين" } ال يخلُق شيئاً{: " ويف هذه اآلية يقول
 كان قليالً، ولو جيتمع العامل كله مبا فيهم املَهرة والصناع واملهندسون واألطباء، ويطلب منهم أن ولو

  .خيلقوا حبة شعري ما استطاعوا
فهم مل خيلقوا : هذه املعبودات اليت تعبدوا خملوقات هللا سبحانه وتعاىل: أي" } وهم يخلَقُونَ{: " مث قال

، فكيف تتخذوم مع اخلالق سبحانه وتعاىل؟، هل هذا إالّ من باب املكابرة، أنفسهم، ومل خيلقوا غريهم
  .ومن باب العناد

فالذي يشرك باهللا أيا كان هذا الشيء قد قامت عليه هذه احلجة يف أن هذا املعبود عاجز، لكن أين 
ة، وأرهم مم مفكِّرون، وأمالعقول اليت تفكِّر؟، هؤالء الذين يزعمون أم، .. م مثقفون، وأوأ

جتدهم خيضعون للقبور، ويعبدون األموات، ويذحبون هلا، وينذرون هلا، ويستغيثون ا، وهم يسمعون 
  .هذا القرآن

هذه املعبودات وهذه األصنام ال متلك نصراً ملن : أي} وال يستطيعونَ لَهم نصراً{: مث قال سبحانه وتعاىل
 يف كُربة، أو يف ضيق، أو يف مرض، ال يستطيع أحد من اخللق أن ينقذه إالّ بإذن دعاها، إذا وقع املشرك

أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف {، } وإِذَا مسكُم الضر في الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إالّ إِياه{: اهللا
قُلْ أَفَرأَيتم ما تدعونَ من دون {، } )٦٢(رضِ أَإِلَه مع اِهللا قَليالً ما تذَكَّرونَ السوَء ويجعلُكُم خلَفَاَء الْأَ

 بِيسقُلْ ح هتمحر ِسكَاتمم نلْ هه ةمحنِي بِرادأَر أَو هرض فَاتكَاش نلْ هه راُهللا بِض نِياداِهللا إِنْ أَر



للعابدين " } لَهم{" ال ميلك املعبودون " } وال يستطيعونَ{: " ، وهنا يقول} يه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَاُهللا علَ
عندما يتسلط عليهم عدو، أو يتسلط عليهم سبع، أو يتسلط عليهم خوف، فإا ال تستطيع } نصراً{

وما النصر إالّ من عند {، } كُم اُهللا فَال غَالب لَكُمإِنْ ينصر{هذه املعبودات أن تنصرهم على عدوهم، 
فالنصر من اهللا سبحانه وتعاىل، ولو كانت هذه املعبودات تغين عن املشركني شيئاً ما } اِهللا الْعزِيزِ الْحكيمِ

وأما املؤمنون فاهللا ازموا يف بدر، وال ازموا يف األحزاب، وال ازموا يوم فتح مكة، ويف يوم حنني، 
نصرهم سبحانه وتعاىل، وهم قلّة، كانوا يف بدر ثالمثائة وبضعة عشر، واملشركون يزيدون على األلف، 

قَد كَانَ لَكُم آيةٌ في {: واملسلمون ليس معهم عدة وال سالح إالّ قليل، واملشركون مدججون بالسالح
   في سبِيلِ اِهللا وأُخرى كَافرةٌفئَتينِ الْتقَتا فئَةٌ تقَاتلُ

)١/٢٠٥(  

  

  .اآلية} والَّذين تدعونَ من دونِه ما يملكُونَ من قطْمريٍ{: وقوله
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، حىت } )١٣(ذَلك لَعبرةً لأُولي الْأَبصارِيرونهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ واُهللا يؤيد بِنصرِه من يشاُء إِنَّ في 
، أما اهللا جل وعال فكان مع } إِني برِيٌء منكُم إِني أَرى ما ال ترونَ{: الشيطان ملا تراءى اجلمعان قال

أوليائه، وكان مع عباده، فنصرهم على عدوهم مع قلّة عددهم وضعف عددهم، واملشركون مل جيدوا 
  نصرهم، أين ذهبت آهلتهم؟من ي
هذا املعبود الضعيف إذا نزل به آفة ال يستطيع أن ينقذ نفسه، فكيف : أي"} وال أَنفُسهم ينصرونَ{" 

  ينقذكم؟
هذا امليت املقبور املدفون ال يستطيع أن يتخلص من املوت ومن القرب ومما هو فيه، مشغول عنكم بنفسه؛ 

  .ال يسمع دعاءكمإما يف عذاب وإما يف نعيم، 
وهذه األشجار واألحجار اليت تعبدوا مجادات ال تستطيع نصركم وال تنصر نفسها، الصنم الكبري 
حيطمه الطفل وال يستطيع أن ينصر نفسه، يقع عليه الذباب ويقذِّره وال يستطيع أن ينفي عن نفسه، 

  .} ستنقذُوه منهوإِنْ يسلُبهم الذُّباب شيئاً ال ي{: الذباب الضعيف
  :يروى أن بعض املشركني له صنم، فجاء الثعلب وبال عليه، فلما رآه عابده فكّر وقال

  لقد هان من بالت عليه الثعالب... أرب يبول الثعلبان برأسه 
  .فعند ذلك فكّر وترك عبادة األصنام

اء، والصاحلني، واألشجار، واألحجار، ويدخل يف هذه اآلية كل ما عبد من دون اهللا من املالئكة، واألنبي
  كلها خملوقات ضعيفة، ال تستطيع أن تنصر نفسها، فكيف تنصر غريها؟



غري اهللا سبحانه وتعاىل، وهذا يشمل كل ما عبد : أي} والَّذين تدعونَ من دونِه{: وقوله سبحانه وتعاىل
كل ما عبد من دون اهللا من آدميني، أو من دون اهللا، ألن االسم املوصول من صيغ العموم، فيشمل 

والقطمري هو الغشاء الرقيق الذي يكون على النواة وهو . أحجار، أو أشجار، أو مالئكة، أو غري ذلك
  .} إِنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم ولَو سمعوا ما استجابوا لَكُم{: شيء حقري

)١/٢٠٦(  

  

  :الثة شروطيشترط يف املدعو ث
  .أن يكون مالكاً ملا يطلب منه: األول
  .أن يكون يسمع الداعي: الثاين

  .أن يكون يقدر على اإلجابة: الثالث
وهذه األمور ال تتفق إالّ يف اهللا سبحانه وتعاىل، فإنه املالك، السميع، القادر على اإلجابة، أما هذه 

لو مسعت فإا ال تقدر : وثالثاً.  ال تسمع من ودعاها:ثانياً. فقرية، ليس هلا ملك: املعبودات فهي أوالً
  .على اإلجابة

  .انتفى الشرط األول} ما يملكُونَ من قطْمريٍ{: ففي قوله تعاىل
  .انتفى الشرط الثاين} إِنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم{: ويف قوله
  .انتفى الشرط الثالث} ولَو سمعوا ما استجابوا لَكُم{: ويف قوله

  .إذاً بطل دعاؤها
إذا جاء يوم القيامة يتربؤون منكم، وكل } ويوم الْقيامة يكْفُرونَ بِشرككُم{: مث قال سبحانه وتعاىل

 الْأَمر وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي{: املعبودات من دون اهللا تتربأ ممن عبدها يوم القيامة، حىت الشيطان يتربأ
 كُمتوعإالّ أَنْ د لْطَانس نم كُملَيع يا كَانَ لمو كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو قالْح دعو كُمدعإِنَّ اَهللا و

كُمرِخصا بِما أَنم كُمفُسوا أَنلُومونِي ولُومي فَال تل متبجتاملغيث: والصريخ. مما أنا مبغيثك: ، يعين} فَاس .
ضعف {: أنتم ال تقدرون على إغاثيت، كقوله سبحانه} وما أَنتم بِمصرِخي{ال أقدر على إغاثتكم : يعين

طْلُوبالْمو بالطَّال {.  
 للْمالئكَة ويوم يحشرهم جميعاً ثُم يقُولُ{: وكذلك املالئكة يتربؤون ممن عبدهم يوم القيامة، قال تعاىل

قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم ) ٤٠(أَهؤالِء إِياكُم كَانوا يعبدونَ
وكال أن يعبدون الشياطني اليت دعتهم إىل هذا، أما حنن براء منهم، وحاشا : ، يعين} )٤١(بِهِم مؤمنونَ

  .ترضى مالئكة الرمحن بأن تعبد من دون اهللا، فضالً عن أن تدعو إىل ذلك، وإمنا هذا من عمل الشياطني



وإِذْ قَالَ اُهللا يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ {: وعيسى عليه السالم يقول اهللا له يوم القيامة
نِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخاتقي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحباِهللا قَالَ س وند ن  

)١/٢٠٧(  

  

  شج النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم أحد، وكُِسرت رباعيته،: ويف الصحيح عن أنس قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

تملع فَقَد هقُلْت توبِإِنْ كُنيالْغ لَّامع تأَن كإِن فِْسكي نا فم لَمال أَعفِْسي وي نا فم لَمعت ا )١١٦(هم
قُلْت لَهم إالّ ما أَمرتنِي بِه أَن اعبدوا اَهللا ربي وربكُم وكُنت علَيهِم شهِيداً ما دمت فيهِم فَلَما توفَّيتنِي 

  .} )١١٧(نت أَنت الرقيب علَيهِم وأَنت علَى كُلِّ شيٍء شهِيد كُ
إِذْ تبرأَ الَّذين اتبِعوا من الَّذين اتبعوا ورأَوا الْعذَاب وتقَطَّعت بِهِم الْأَسباب {: وكذلك سائر املعبودات

نتربأ من } فَنتبرأَ منهم{ رجوعاً إىل الدنيا : يعين} كَرةً{يتمنون } و أَنَّ لَناوقَالَ الَّذين اتبعوا لَ) ١٦٦(
كَذَلك يرِيهِم اُهللا أَعمالَهم حسرات علَيهِم وما {لكن أين؟، } كَما تبرأُوا منا{هذه األصنام واملعبودات، 

  .وذ باهللانع} هم بِخارِجِني من النارِ
ال } )٥(ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اِهللا من ال يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعائهِم غَافلُونَ{

هذا خرب } )٦(فرِينوإِذَا حشر الناس كَانوا لَهم أَعداًء وكَانوا بِعبادتهِم كَا{يسمعون دعاءهم يف الدنيا، 
من اهللا سبحانه وتعاىل عن مصري هؤالء املشركني يوم القيامة، يخربهم مبا يكون إليه األمر يوم القيامة من 

ال } وال ينبئُك مثْلُ خبِريٍ{: أجل أن يتوبوا إىل اهللا سبحانه وتعاىل، وهذا رمحة منه بعباده، وهلذا قال
ل خبري ا وهو اهللا سبحانه وتعاىل، هو الذي يعلم األشياء والعواقب، ينبئك ويخربك عن األشياء مث

ويعلم املآل واملصري، وهو يخربكم أيها الناس بأن من عبد غري اهللا فإنه سيتربأ منه يوم القيامة، فخذوا 
ا إالّ وهذا رمحة من اهللا سبحانه وتعاىل، وأخرب أنه ال ينبئك باألمور وعواقبها ونتائجها ومثرا. حذركم

اخلبري باألمور، أما اجلاهل فإنه ال يستطيع أن يخربك عن شيء، ولو أخربك فإن خربه يكون غري صحيح، 
أما اهللا جل وعال إذا أخرب خبرب فإنه يكون واقعاً البد منه، وكذلك رسلُه، ألم خيربون عن اهللا سبحانه 

  .وتعاىل
: ين يدعون الناس إىل عبادة األضرحة واملقامات، ويقولونأما هؤالء املشعوذون والصوفية واملخرفون الذ

  .هؤالء كذبة، فال تصدقوهم. وفيها.. هذه فيها بركة، وفيها
  .الصحيحني: يعين" ويف الصحيح: "قال
  اجلرح يف الرأس والوجه خاصة،: الشجة هي" شج النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن أنس قال"

)١/٢٠٨(  



  

  .أما اجلرح إذا كان يف البدن فهذا ال يسمى شجةً، وإمنا يسمى جراحة
جبل يقع يف الشمال الشرقي من املدينة، حصلت عنده وقعة أحد يف السنة اليت بعد وقعة ": يوم أحد"

بدر، فاملشركون جتمعوا وأرادوا االنتصار ألنفسهم، ومجعوا جنوداً بقيادة أيب سفيان بن حرب، وجاءوا 
دون االنتقام من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأصحابه، الذين أصابوهم يوم بدر، جاءوا ونزلوا يري

عند هذا اجلبل، فخرج إليهم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بأصحابه الكرام من املهاجرين واألنصار، 
لَّى اللَّهم يف هذا املكان، ونظّم ص املقاتلني، وجعل على اجلبل الذي خلفهم مجاعة والْتقى لَّمسو هلَيع 

من الرماة حيمون ظهور املسلمني، ودارت املعركة، والرماة على اجلبل حيرسون املسلمني، وصار النصر 
عون الغنائم، يف األول للمسلمني ملا كانوا ميشون على خطّة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وشرعوا جيم

ننزِل نساعد إخواننا على مجع : فلما رآهم الرماة الذين على اجلبل ظنوا أن املعركة انتهت، فقالوا
ال ترتلوا، ألن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : الغنائم، فقال هلم قائدهم عبد اهللا بن جبري رضي اهللا عنه

ولكنهم خالفوا قائدهم ونزلوا، فلما رأى خالد بن . نتصرنا أو هزمناال تتركوا اجلبل، سواًء ا: قال لنا
 عرف - وهو كان من الشجعان وساسة احلرب-، ملا رأى اجلبل فَرغ- وكان يوم ذاك مشركاً-الوليد

أن هذه الثغرة انفتحت هلم، فدار مبن معه، وانقضوا على املسلمني من اخللف، وما شعر املسلمون إالّ 
املسلمون والكفّار، ودارت املعركة من : يضربوم من اخللف، فحينئذ اختلط اجلمعانواملشركون 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهويف هذا نزل قوله . جديد، وأصيب املسلمون عقوبة هلم بسبب خمالفة أمر النيب ص
حتى إِذَا {تلوم، وهذا يف أول املعركة، تق: ، يعين} ولَقَد صدقَكُم اُهللا وعده إِذْ تحسونهم{: تعاىل

 رِيدي نم كُمنما وينالد رِيدي نم كُمنونَ مبحا تم اكُما أَرم دعب نم متيصعرِ وي الْأَمف متعازنتو ملْتفَش
كُميلتبيل مهنع فَكُمرص ةَ ثُمرلكمعقوبة } الْآخ.  

والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شج يف رأسه، وهشم املغفر على رأسه، وغاصت حلقتان يف وجنته صلَّى 
، ووقع يف حفرة، وأشاع املشركون أن - عليه الصالة والسالم-اللَّه علَيه وسلَّم، وكُِسرت رباعيته

لشائعة وصاح الشيطان بذلك، حصل على املسلمني مصيبة حممداً قد قُتل، فلما أشاع املشركون هذه ا
  .أكرب من مصيبة القتل، كل هذا بسبب املعصية

)١/٢٠٩(  

  

  .} لَيس لَك من الْأَمرِ شيٌء{: فرتلت" كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟: "فقال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

جلميع، وإمنا هي من بعض الصحابة حصل بسببها هذه انظروا يا عباد اهللا، معصية واحدة وليست من ا



العقوبة على خري اخللق، فكيف بنا حنن، وحنن نرتكب من املعاصي واملخالفات الشيء الكثري؟، وال حول 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوال قوة إالّ باهللا، فهذا فيه خطورة املعاصي، وخمالفة أمر النيب ص.  

هذا تطمني هلم بعدما وبخهم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ألم أحبابه } د عفَا عنكُمولَقَ{: مث قال تعاىل
  .وأولياؤه

وهذا دليل على أن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ال ميلك لنفسه " شج النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم"وقد 
  . عبادتهضرا وال نفعاً، فال جتوز

وهذا من أدلة بطالن الشرك؛ أن املخلوق وإن بلغ من املرتلة العالية فإنه خملوق، ال يستحق شيئاً من 
 عليه الصالة -العبادة، فأشرف اخللق حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقع عليه الضرر، ج وجرح

كان كذلك فغريه من باب أوىل، فال جتوز ، فدلّ على أنه ال جتوز عبادته من دون اهللا، وإذا -والسالم
عبادة األولياء والصاحلني ومن دون ذلك، ألن كل اخللق ال جتوز عبادم، ال املالئكة، وال النبييون، وال 

قُلْ ال أَملك {: العبادة حق هللا سبحانه وتعاىل، ال جيوز صرفها لغريه، وقال تعاىل. األولياء، وال الصاحلون
عاً وال ضراً إالّ ما شاَء اُهللا ولَو كُنت أَعلَم الْغيب لَاستكْثَرت من الْخيرِ وما مسنِي السوُء إِنْ أَنا لنفِْسي نفْ

  .} )١٨٨(إالّ نذير وبشري لقَومٍ يؤمنونَ
اخللق؟، والرسول مل يستطع فإذا كان الرسول ال جتوز عبادته من دون اهللا عز وجلّ، فكيف بغريه من 

قُلْ إِني لَن يجِرينِي من اِهللا أَحد ولَن أَجِد ) ٢١(قُلْ إِني ال أَملك لَكُم ضراً وال رشداً {: الدفع عن نفسه
  .} )٢٢(من دونِه ملْتحداً 

كيف يفلح قوم شجوا : "-يه الصالة والسالم عل-وملا شج النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم أحد قال
استبعد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فالحهم، واستبعد استجابتهم للدعوة، ألم بلغوا من العناد، " نبيهم؟

وبلغوا من املشاقة إىل هذا احلد، فهؤالء بعيد أن يستجيبوا، وإذا مل يستجيبوا فلن يفلحوا، ولكن اهللا جل 
لَيس لَك من الْأَمرِ شيٌء أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم {: م املستقبل وما يكون، فعاتبه وقالوعال يعل
 دليل آخر على عدم استحقاقه لشيء من العبادة، األمر يف هذا الكون - أيضاً-وهذا} )١٢٨(ظَالمونَ 

  والتدبري هللا سبحانه وتعاىل،

)١/٢١٠(  

  

فيه عن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول إذا رفع رأسه من و
مسع اهللا ملن محده، ربنا : "بعدما يقول" اللهم العن فالناً وفالناً: "الركوع يف الركعة األخرية من الفجر

  .} يٌءلَيس لَك من الْأَمرِ ش{: ، فأنزل اهللا"ولك احلمد
  ـــــــــــــــــــــــــــــ



أَال لَه الْخلْق والْأَمر تبارك {: وإمنا الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مبلِّغ عن اهللا، واألمر هللا سبحانه وتعاىل
نيالَمالْع ب{، فاألمر هللا } اُهللا رلَّهل كُلَّه رمبعوثون - عليهم الصالة والسالم-ا الرسل، وإمن} قُلْ إِنَّ الْأَم 

  .عن اهللا فقط، ودعاة إىل اهللا
ال أمر النصر، وال أمر اهلزمية، وال أمر التوبة، وال أمر الفالح، وال أمر " } لَيس لَك من الْأَمرِ شيٌء{" 

إِنْ {:  إالّ البالغالدخول يف اإلسالم واهلداية، وإمنا كل هذا بيد اهللا سبحانه وتعاىل، أنت ليس عليك
، هذه وظيفة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم } فَإِنما علَيك الْبالغُ وعلَينا الْحساب{، } علَيك إالّ الْبالغُ

إالّ أنه مبلِّغ عن اهللا فقط، أما أنه ميلك النفع والضر والنصر والرزق واحلياة واملوت؛ فهذا ال ميلكه أحد 
  .اهللا سبحانه وتعاىل

  .صحيح مسلم: يف الصحيح، يعين: أي" وفيه"قال 
، من فقهاء الصحابة، ومن - رضي اهللا تعاىل عنهما-عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب : هو" عن ابن عمر"

  .العباد
: عة األخرية من الفجرأنه مسع رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول إذا رفع رأسه من الركوع يف الرك"
يدعو الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم على فالن وفالن أن يطردهم اهللا من " اللهم العن فالناً وفالناً"

رمحته؛ بسبب أم أَلَّبوا املشركني، وجاءوا حلرب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأوقعوا باملسلمني هذه 
  .املصيبة
ما ترتل باملسلمني نازلة من مدامهة :ليل على مشروعية القنوت يف صالة الفجر عند النوازل، أيفيه د

عدو، أو حصول بالء فيه خطورة على املسلمني، فإم يشرع هلم أن يقنتوا يف صالة الفجر، مبعىن أم 
، فالقنوت عند يدعون يف صالة الفجر لرفع هذا البالء الذي عليهم، أو على إخوام من املسلمني

النوازل من سنة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، كما يف هذا احلديث، أما القنوت يف صالة الفجر يف 
  .غري النوازل على صفة مستمرة؛ فهذا ليس مبشروع عند مجهور أهل العلم

)١/٢١١(  

  

لَيس لَك من {: فرتلت. بن هشاميدعو على صفوان بن أُمية، وسهيل بن عمرو، واحلارث : ويف رواية
  .} الْأَمرِ شيٌء

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  :هذا تفسري لقوله" يدعو على صفوان بن أُمية، وسهيل بن عمرو، واحلارث بن هشام: ويف رواية: "قال
كني يوم أحد مع أيب ، وأن املراد م هؤالء األشخاص، ألم من قادة املشر" اللهم العن فالناً وفالناً"

سفيان، وكان النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يدعو عليهم ملا وقع منهم، ولكن اهللا يعلم من حال هؤالء وما 



يؤول إليه أمرهم ما ال يعلمه الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فإن هؤالء تاب اهللا عليهم وأسلموا، 
  .عنهموحسن إسالمهم رضي اهللا 

وملا ارتد الناس بعد وفاة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقف سهيل بن عمرو خطيباً يف أهل مكة يثبتهم 
فثبت أهل مكة على . يا أهل مكة ال تكونوا آخر من أسلم وأولُ من ارتد: على اإلسالم، وقال هلم

  .فيه اخلرياإلسالم، ومل يرتدوا بسب هذا الرجل الذي جعل اهللا 
فهذا دليل على أن اإلنسان مهما بلغ من الضالل، ومهما بلغ من الكفر، فإنه ال ييأس من هدايته، ألن 

  .القلوب بيد اهللا سبحانه وتعاىل
وهذا دليل على أنه ال يعلم الغيب إالّ اهللا سبحانه وتعاىل، وأنك ال حتكم على املعينني بالنار إالّ من حكم 

  .عاىل يف القرآن، أو حكم عليه الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعليه اهللا سبحانه وت
أم ال يشهدون ألحد جبنة وال نار إالّ من شهد له رسول اهللا : وهلذا من عقيدة أهل السنة واجلماعة

حد ألن صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ولكنهم يرجون للمحسنني، وخيافون على املسيئني، وال جيزمون أل
العواقب بيد اهللا سبحانه وتعاىل، واإلنسان مهما بلغ من الكفر والشرك والعناد، فإنه قد يهديه اهللا 

  .سبحانه وتعاىل، ويصبح من أولياء اهللا الصاحلني
، مع أم آذوا الرسول، وقاتلوه، وآذوا - رضي اهللا تعاىل عنهم-فهؤالء أسلموا، وحسن إسالمهم

 اهللا عليهم باهلدايةاملسلمني، ولكن من.  
فاحلاصل؛ أن هذه اآلية الكرمية وما جاء يف سبب نزوهلا فيها دليل على بطالن الشرك، ألن الرسول 

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومعه سادة املهاجرين واألنصار حصل عليهم من الضرر واهلزمية يف وقعة أحد ما 
ال جيوز التعلق بغري اهللا سبحانه وتعاىل، ألن هؤالء مل حصل، وهم سادات األولياء، فدلّ على أنه 

يستطيعوا الدفع عن أنفسهم، فكيف يدفعون عن غريهم، ألن املخلوق مهما كان فإنه خملوق، وهو فقري 
  .} )١٥(غنِي الْحميديا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراُء إِلَى اِهللا واُهللا هو الْ{: إىل اهللا سبحانه وتعاىل، قال اهللا تعاىل

)١/٢١٢(  

  

: قام فينا رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حني أنزل عليه: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: وفيه
}بِنيالْأَقْر كتريشع رذأَنفقال} )٢١٤(و:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .يف صحيح البخاري: يعين" وفيه: "قوله

: أبو هريرة اشتهر بكنيته، أما امسه فاختلف فيه العلماء على أقوال كثرية، أصحها أنه" عن أيب هريرة"
 لَّى اللَّهم على النيب وأعلن إسالمه، والزم النيب صعبد الرمحن بن صخر، من قبيلة دوس املشهورة، قَد



لك اهتماماً عظيماً، حىت أصبح من أكثر علَيه وسلَّم مالزمة تامة، يروي عنه األحاديث، واهتم بذ
الصحابة رواية للحديث، فإنه يوجد له يف كتب السنة ما يزيد على مخسة آالف حديث، فهو أكثر 

الصحابة رواية للحديث، ألنه تفرغ لذلك، تفرغاً تاماً، واهتم به، اهتماماً تاماً، فأعانه اهللا على ذلك، 
 رضي اهللا -سنة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فهو راوية اإلسالموحفظ هلذه األمة قسماً كبرياً من 

  .-تعاىل عنه
وقد تعجب بعض اجلهال يف هذا العصر، الذين تأثروا بدعايات املستشرقني، أو بدعايات املبتدعة، 

سيئاً يف حق أيب فاستغربوا كثرة األحاديث اليت رواها هذا الصحايب اجلليل، فصاروا يتكلمون كالماً 
هريرة رضي اهللا عنه، ولكن اهللا قيض من علماء اإلسالم من دحض هذه الشبهات، وردها يف حنورهم، 
 ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهن مرتلة هذا الصحايب اجلليل من بني الصحابة، واهتمامه بأحاديث رسول اهللا صوبي

 الصحايب اجلليل وتدحض شبهات املستشرقني واملبتدعة من فهناك كتابات كثرية تدافع عن مرِويات هذا
  .الشيعة وغريهم

  .أنه قام على الصفا: جاء يف احلديث اآلخر" قام فينا رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قال"
 ينذر عشريته األقربني، أمره اهللا سبحانه وتعاىل أن" } )٢١٤(وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني{: حني أنزل عليه"

، رسالته صلَّى } ليكُونَ للْعالَمني نذيراً{: كما أمره اهللا أن ينذر الناس عامة، ألنه رسول إىل العامل كله
اللَّه علَيه وسلَّم عامة للثقلني اجلن واإلنس، وقد بلّغ البالغ املبني، ولكنه اختص عشريته، ألمر اهللا له 

  .بذلك
وأَنذر {"  هذا دليل على وجوب املبادرة إىل فعل األوامر، فإنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ملا نزل عليه ويف

بِنيالْأَقْر كتريشبادر بتنفيذ ذلك وإبالغه، ففيه دليل على وجوب املبادرة بامتثال أوامر اهللا " } )٢١٤(ع
  ذا بلغه أمر من أوامر اهللا، أوسبحانه وتعاىل، وأن اإلنسان ال يتواىن إ

)١/٢١٣(  

  

وما {: أمر من أوامر رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؛ فإنه يبادر إىل تنفيذه، وال يتواىن، قال اهللا تعاىل
ريالْخ مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرى اُهللا وإِذَا قَض ةنمؤال منٍ ومؤمكَانَ لمرِهأَم نةُ م {.  

اإلخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه، وأما البشارة فهي اإلخبار عن أمر سار، فاهللا : واإلنذار معناه
جل وعال بعث هذا النيب بشرياً ونذيراً، بشرياً للمؤمنني باخلري واجلنة، ونذيراً للكافرين بالنار والعذاب 

  .إالّ أن يتوبوا إىل اهللا سبحانه وتعاىل
  .مجاعة الرجل الذين ينتسب إليهم: والعشرية

أقرب الناس إىل اإلنسان، ألن القرابة تتفاوت، منها القرابة القريبة كاآلباء، واألمهات، : واألقربني يعين



واإلخوان، واألخوات، واألعمام، والعمات، ومنهم أقارب أباعد مثل أبناء األعمام، وأبناء أبناء األعمام 
  .ارب، ولكنهم أقارب بعيدونإىل آخره، فهم أق

وىف هذا دليل على أن الداعية واألمر باملعروف والناهي عن املنكر يبدأ بأهل بيته وخاصته أوالً، مث 
جبريانه وأهل بلده، مث يتمدد باخلري إىل من حوله من البالد، أما العكس وهو أن يذهب إىل األباعد أو إىل 

ده، ويترك أقاربه، فهذا خالف منهج الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم البالد البعيدة ويترك أهله، ويترك بل
الذي أمره اهللا تعاىل به يف هذه اآلية، فمن منهج الدعوة البداية باألقارب، وبأهل البيت، كما قال اهللا 

أمر بوقاية النفس أوالً، } ها الناس والْحجارةُيا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً وقُود{: تعاىل
إرشادهم إىل ما فيه خريهم، : مث بوقاية األهلني، وذلك ألن األقارب هلم حق، ومن أعظم حقوقهم

وصالحهم، وفالحهم، فهذا أنفع من أن تعطيهم الذهب والفضة واألموال، بل تبدأ بإرشادهم، 
 ألن هلم حقا عليك، وليس حقهم مقصوراً على اإلنفاق وإعطائهم وتوجيهم، ودعوم إىل اهللا تعاىل،

  .املال
ألجل القدوة، ألنك إذا دعوت الناس وتركت أهل بيتك، فإن الناس سينقمون عليك، وال : وثانياً

يقبلون دعوتك، وال توجيهاتك، يقولون لو كان صادقاً لبدأ بأهل بيته، يذهب إىل الناس ويترك أهل بيته 
الفات، وعلى املنكر، وعلى اجلهل، ويذهب إىل الناس يدعوهم إىل اهللا، هذا ليس من منهج على املخ

  الدعوة، منهج الدعوة أن تبدأ باألقربني، مث ينتشر اخلري شيئاً فشيئاً على من حوهلم، هذا املنهج

)١/٢١٤(  

  

  .اشتروا أنفسكم ال أغين عنكم من اهللا شيئاً ) أو كلمة حنوها(يا معشر قريش "
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويتعدى بلده، ويذهب إىل الناس البعيدين يدعوهم إىل اهللا، وبيته فيه . السليم، أما الذي يتعدى بيته،
اجلهل، وفيه األخطاء الكثرية، واملخالفات، أو يف بلده ومجاعته األخطاء الكثرية واملخالفات، فهذا ليس 

  .من منهج الدعوة
تفطّن له، فمنهج الدعوة يؤخذ من الكتاب والسنة، ال يؤخذ من االصطالحات هذا أمر جيب أن ن

واآلراء، كما عليه كثري من الدعاة اليوم، يأخذون مناهجهم من العادات واآلراء واملقترحات، ال من 
: ا إىل قوله تعاىل، وانظرو"} )٢١٤(وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني{: " الكتاب والسنة، انظروا إىل هذه اآلية

: ، وانظروا إىل قوله تعاىل} يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً وقُودها الناس والْحجارةُ{
}قعأَفَال ت ابتلُونَ الْكتت متأَنو كُمفُسنَ أَنوسنتو بِالْبِر اسونَ النرأْمفهذا من أعظم مناهج } )٤٤(لُونَأَت ،

  .الدعوة



 بامتثال أمر اهللا، وصعد على الصفا، -عليه الصالة والسالم-ملا نزلت عليه هذه اآلية الكرمية بادر 
فيه مشروعية أن يكون اخلطيب واملبلّغ على مرتفَع من أجل أن " صعد الصفا"اجلبل املعروف، وكونه 

  .غ صوته إىل احلاضرين واملستمعنييراه الناس، ومن أجل أن يبلُ
: وقريش. إم من العشرة فأكثر: يا مجاعة قريش، يقال: اجلماعة، أي: املعشر" يا معشر قريش: "فقال

القبيلة املشهورة اليت بعث منها رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ألنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من بين 
  .و هاشم من قريش، صميم العرب، وجريان بيت اهللا العتيقهاشم، وبن

مباذا يشترون أنفسهم؟، يشترون . افتدوها من عذاب اهللا، أنقذوها من عذاب اهللا: أي" اشتروا أنفسكم"
أنفسهم بالدخول يف اإلسالم، وتوحيد اهللا عز وجلّ، وترك عبادة ما سواه، هذا هو الذي يشترون به 

سان نفسه من النار إمنا يكون بطاعة اهللا، وطاعة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، أنفسهم، فافتداء اإلن
وبدون ذلك ال ميكن أن ينجو من عذاب اهللا، ولو قدم األموال الطائلة، فمن مات على الكفر، فإنه لو 

توحيد، وعلى قدم ملء األرض من الذهب يشتري نفسه من النار ال ميكن هذا، لكن لو مات على ال
  العقيدة الصحيحة، فقد اشترى نفسه من النار، فال جناة من النار إالّ بطاعة اهللا وطاعة

)١/٢١٥(  

  

من مات : "رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، واملوت على عقيدة التوحيد اخلالص، والسالمة من الشرك
  " .عو هللا نِدا دخل الناروهو ال يدعو هللا نِدا دخل اجلنة، ومن مات وهو يد

  .ال ينفعكم أين منكم، وأنتم قبيليت، هذا ال ينفعكم عند اهللا شيئاً: أي" ال أُغين عنكم من اهللا شيئاً"
ويف هذا دليل على بطالن التعلق على األشخاص، والتعلق على األولياء والصاحلني، واعتقاد أم يقربون 

ن قدمياً وحديثاً، الذين يتعلقون على األولياء والصاحلني، ويعتقدون إىل اهللا زلفى، كما يفعله املشركو
أم يشفعون هلم عند اهللا، وأم يتوسطون هلم عند اهللا، ويتقربون إىل األولياء والصاحلني بالذبح، 

ا ال يضرهم ويعبدونَ من دون اِهللا م{: والنذر، واالستغاثة، واالستعاذة، والدعاء، كما قال اهللا سبحانه
والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء ما نعبدهم {: ، قال تعاىل} وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا عند اِهللا

  .، هذا زعمهم} إِلَّا ليقَربونا إِلَى اِهللا زلْفَى
م، هناك طوائف كثرية من عباد القبور، والصوفية، وغريهم وال يزال هذا عند بعض الناس إىل اليو

يعتقدون أن األولياء والسادة أم يكْفوم املؤنة، ويذهبون إىل أضرحتهم، ويتمسحون ا، ويذحبون 
عندها، وينذرون هلا، ويهتفون بأمسائهم ويظنون أن هذا ينفعهم عند اهللا تعاىل، ويف هذا احلديث وغريه 

ء، ألنه إذا كان الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو أشرف اخللق، وأقرب اخللق إىل اهللا، رد على هؤال
فكيف يتعلق الناس على " ال أُغين عنكم من اهللا شيئاً: "وأكرمهم على اهللا يقول لعشريته وأقاربه



  .املخلوقني؟
يه بالطاعة والعبادة، ويخلصوا له التوحيد، فالواجب أن يتعلق الناس برم سبحانه وتعاىل، وأن يتقربوا إل

هذا هو طريق النجاة، أما التعدي عدى املخلوقني، ولو كانوا أنبياء أو صاحلني أو أولياء، فإم ال ينفعون 
من تعلق م، وتوسل م، أو جباههم أو حبقهم، هذا كله باطل، وتعب بال فائدة، بل هو ضاللة، وقد 

قُلْ ال أَملك لنفِْسي نفْعاً وال ضراً إِلَّا ما شاَء اُهللا {: القرآن ذا، حينما قال لنبيهصرح اهللا جل وعال يف 
ولَو كُنت أَعلَم الْغيب لَاستكْثَرت من الْخيرِ وما مسنِي السوُء إِنْ أَنا إِلَّا نذير وبشري لقَومٍ يؤمنونَ 

  قُلْ إِني لَن) ٢١(قُلْ إِني ال أَملك لَكُم ضراً وال رشداً { : قال تعاىل، } )١٨٨(

)١/٢١٦(  

  

  .يا عباس بن عند املطلب، ال أغين عنك من اهللا شيئاً
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، هذا صريح ال حيتاج } بالغاً من اِهللا ورِساالتهإِلَّا ) ٢٢(يجِرينِي من اِهللا أَحد ولَن أَجِد من دونِه ملْتحداً 
إىل كثري تأمل، ألنه واضح من الكتاب والسنة، ولكن الشيطان سول هلم وأملى هلم، اتبعوا العوائد، 
واتبعوا وقلّدوا أهل الضالل، ومشوا على طريقهم، وتركوا الكتاب والسنة واهللا جل وعال قريب 

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني {: من يبلّغه عن خلقه، هو سبحانه وتعاىل قريب جميبجميب، ال حيتاج إىل 
يرتل "، } )١٨٦(قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ

هل من سائل فأعطيه؟، : " حني يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقولسبحانه وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا
، مل يقل لنا قدموا حوائجكم إىل األولياء " هل من مستغفر فأغفر له؟، هل من تائب فأتوب عليه؟

والوسائط، وهم يقدموا يل، بل إنه سبحانه هو الذي تكفّل باإلجابة، وطلب من عباده أن يتقربوا إليه، 
أن يستغفروه، وأن يسألوه، ملاذا يذهب املخلوق إىل غري اهللا سبحانه وتعاىل؟، هذا من وأن يدعوه، و

، ما فيه خفاء، لو أن الناس - وهللا احلمد-غرور الشيطان، نسأل اهللا العافية والسالمة، احلق واضح 
ائرهم، سلموا من دعاة الضالل، ومن املخرفني، ومن الدجالني، لو أن الناس استعملوا عقوهلم وبص

  .وأقبلوا على كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، لوجدوا احلق واضحاً ال خفاء فيه
عمم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف اإلنذار جلميع " يا معشر قريش، ال أُغين عنكم من اهللا شيئاً: "فقوله

  .ئلهاقريش، ومجيع بطوا، ومجيع أفخاذها وقبا
يا عباس ابن عبد املطلب، ال أُغين عنك من اهللا : "مث خص صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم األقربني إليه، فقال

العباس بن عبد املطلب عم الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فإذا كان ال يغين عن عمه شيئاً، فكيف " شيئاً
 عم الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أيضاً، ولكنه أىب أن يدخل يف يغين عن غريه؟، وإذا كان أبو هلب



اإلسالم، واستمر على الشرك وآذى رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، أنزل اهللا فيه سورة تقرأ إىل يوم 
سيصلَى ) ٢(ا أَغْنى عنه مالُه وما كَسبم{اخلسارة، : ، التب هو} )١(تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب{: القيامة

، هذا عم الرسول صلَّى } )٥(في جِيدها حبلٌ من مسد ) ٤(وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ) ٣(ناراً ذَات لَهبٍ
ه علَيه وسلَّم، وكذلك أبو اللَّه علَيه وسلَّم، لكنه كان كافراً، فلم ينفعه قرابته من الرسول صلَّى اللَّ

: طالب مع قُربِه من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ومحايته للرسول، ودفاعه عنه، ملا أىب أن يسلم، وقال
  وأراد" هو على ملّه عبد املطلب"

)١/٢١٧(  

  

ويا فاطمة بنت حممد؛ سليين . ك من اهللا شيئاًيا صفية عمة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ال أُغين عن
  " .من مايل ما شئت، ال أُغين عنك من اهللا شيئاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما كَانَ للنبِي والَّذين آمنوا أَنْ يستغفروا {: النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن يستغفر له، أنزل اهللا تعاىل

: وقوله تعاىل. } )١١٣(مشرِكني ولَو كَانوا أُولي قُربى من بعد ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحيمِللْ
  .} إِنك ال تهدي من أَحببت ولَكن اَهللا يهدي من يشاُء{

  .مثل عمه العباس" ه وسلَّم ال أُغين عنك من اهللا شيئاًيا صفية عمة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَي: "مث قال
" يا فاطمة بنت حممد؛ سليين من مايل: "مث خص أقرب من هؤالء، وهي بنته، اليت هي بضعة منه، فقال

" ال أُغين عنك من اهللا شيئاً: "اطليب مين شيئاً أملكه وهو املال، أما النجاة من النار فهذه ال أملكها: يعين
ما اآلخرة، والنجاة من النار، والدخول يف اجلنة، فهذا إمنا يطلب من اهللا سبحانه وتعاىل، وحيصل عليه أ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبطاعة اهللا وطاعة رسوله ص.  
ته مث خصعمه وعم الً مجيع قريش، مث خصم أوعم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبنته، انظروا كيف أن الرسول ص 

: فهذا بيان واضح بأنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ال ميلك النجاة واإلنقاذ من النار ملن هم أقرب الناس إليه
فأين من . قبيلته قريش، وعمه وعمته إخوان أبيه، بل ولده، عمم وخصص صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف هذا

  :يقول
  سواك عند حلول احلادث العمم... ذ به يا أكرم اخللق مايل من ألو

أنه ال جيوز االعتماد على النسب والقرابة من األنبياء والصاحلني، : فهذا فيه دليل على مسألة مهمة وهي
 هذا ،} )١٠١(فَإِذَا نفخ في الصورِ فَال أَنساب بينهم يومئذ وال يتساَءلُونَ{: ألنه ال يغين عند اهللا شيئاً

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسرع به : "عام يف كل الناس وقرابات األنبياء وغريهم، وقال صطَّأ به عمله مل يمن ب
فُوا يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعار{: ، قال سبحانه وتعاىل" نسبه



قَاكُماِهللا أَت دنع كُممإِنَّ أَكْر {ستعمل يف الدنيافاالعتبار بالتقوى ال بالنسب، النسب إمنا ي ، :}فُواارعتل {
، ال يبقى إالّ } فَال أَنساب بينهم{يعرف بعضكم بعضاً، كلٌّ يعرف قرابته وقبيلته، أما يف اآلخرة فال 

، فاهللا } والُكُم وال أَوالدكُم بِالَّتي تقَربكُم عندنا زلْفَى إِلَّا من آمن وعملَ صالحاًوما أَم{األعمال فقط، 
  .سبحانه وتعاىل ال ينفع عنده إالّ العمل الصاحل

)١/٢١٨(  

  

ا من أَتى اَهللا بِقَلْبٍ سليمٍ إِلَّ) ٨٨(يوم ال ينفَع مالٌ وال بنونَ {: - عليه الصالة والسالم-وقال اخلليل 
أنا من أهل البيت، ويتكّل على هذا، وال يحفَل باألعمال الصاحلة، يظن أن : ، يقول بعضهم} )٨٩(

كونه من أهل البيت يكفي، وهذا غرور من الشيطان، هذا الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول البنته 
وهي بنته، أليست " سليين من مايل ما شئت، ال أُغين عنك من اهللا شيئاً: "اسيدة نساء العاملني، يقول هل

أنا من أهل البيت، : فكيف يأيت من يأيت ويقول" ال أُغين عنك من اهللا شيئاً"يف مقدمة أهل البيت؟، 
ويتكِّل على هذا، ويتربك الناس به، ويتمسحون به، ويلْحسون أقدامه، ويظنون أن هذا ينجيهم من 

  .عذاب اهللا، هذا باطل وغرور، وال جناة إالّ باألعمال الصاحلة
هذا أبو هلب، وأبو طالب، وهم أعمام الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ملا مل يؤمنوا مل ينفعهم قرابتهم من 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالرسول ص.  
وايل، وصاروا من سادات املهاجرين، ومن سادات وهذا بالل، وعمار بن ياسر، وصهيب، وخباب م

رضي اهللا تعاىل عن " سلمان منا أهل البيت: "املؤمنني، ما ضرهم أم موايل، وقال يف سلمان الفارسي
اإلميان والعمل الصاحل، فمجرد كون الرجل من أهل البيت، أو من قرابة الرسول ال : اجلميع، والسبب

يئاً، كما مل ينفع أبا طالب وأبا هلب وغريهم من عشرية الرسول صلَّى اللَّه يغين عنه شيئاً، وال ينفعه ش
  ":البردة"إن التسمي مبحمد يكفي، يقول صاحب : علَيه وسلَّم ملا مل يؤمنوا، بل إن بعض الغالة يقول

  وهو أوىف اخللق بالذمم... فإن يل ذمة منه بتسمييت حممداً 
لعمل الصاحل، ال األمساء، وال القبائل، وال شرف النسب، وال كون اإلنسان من ال ينفع عند اهللا إالّ ا

  .بيت النبوة، كل هذا ال ينفع إالّ مع العمل الصاحل واالستقامة على دين اهللا عز وجلّ
فأهل نعم، القرابة من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إذا كانت مع العمل الصاحل هلا فضل ال شك فيه، 

البيت الصاحلون املستقيمون على دين اهللا هلم حق، وهلم شرف، وهلم كرامة، وجيب الوفاء حبقهم، طاعة 
  للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فإنه أوصى بقرابته وأهل بيته، لكن

)١/٢١٩(  

  



لدجال واملشعوذ الذي يريد القرابة وأهل البيت املستقيمني على طاعة اهللا عز وجلّ، أما املخرف وا
يعتمد على قرابته من الرسول، ولكنه يف العمل خمالف للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فهذا ال يغنيه 

شيئاً عند اهللا، لو كان هذا ينفع لنفع أبا هلب، ونفع أبا طالب، ونفع غريهم ممن مل يدخلوا يف دين اهللا، 
  .ه علَيه وسلَّم، فالواجب أن نتنبه هلذاوهم من قرابة الرسول صلَّى اللَّ

  :- كما ذكرت-فهدا احلديث اشتمل على مسائل عظيمة
  .املبادرة إىل تنفيذ أمر اهللا، وأن اإلنسان ال يتواىن يف ذلك: املسألة األوىل
  .أن الداعية يبدأ بأقرب الناس إليه، وبأهل بيته أوالً: املسألة الثانية
 أنه ال جيوز االعتماد على األشخاص واألولياء والصاحلني، واعتقاد أم يقربون إىل اهللا، :املسألة الثالثة

بل على اإلنسان أن يعمل لنفسه، وأن يتقّي اهللا يف نفسه، وأن يتقرب إىل اهللا مباشرة، بدون واسطة 
  .أحد، ألن اهللا قريب جميب

أهل البيت، أو القرابة من الرسول صلَّى اللَّه علَيه أن االنتساب إىل : - وهي مهمة جدا-:املسألة الرابعة
  .وسلَّم ال تنفع إالّ مع العمل الصاحل، أما بدون ذلك فإا ال تنفع عن اهللا

  .والواجب أن يتنبه املسلمون هلذه األمور

)١/٢٢٠(  

  

  باب قول اهللا تعاىل:] *الباب السادس عشر[
  .} هِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحق وهو الْعلي الْكَبِريحتى إِذَا فُزع عن قُلُوبِ{

إذا قضى اهللا األمر يف : "يف الصحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
  السماء ؛

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 راد الشيخ رمحه اهللاذا البابم : لَّى اللَّهة عن النيب صن تفسري هذه اآلية، كما جاءت بذلك السنأن يبي

علَيه وسلَّم، فإن هذه اآلية فسرا السنة باألحاديث اليت ذكرها الشيخ يف هذا الباب، والغرض من 
  .ذلك إمتام ما سبق يف األبواب السابقة من بيان أدلة بطالن الشرك

السابقة بين الشيخ رمحه اهللا بيان بطالن عبادة األنبياء والصاحلني من بين آدم، باألدلة اليت ففي األبواب 
  .سبقت من الكتاب والسنة

ويف هذا الباب يبين بطالن عبادة املالئكة، ألن املالئكة عبدوا من دون اهللا، فهذا الباب مكملٌ لألبواب 
 كل من عبد من دون اهللا من األنبياء، واألولياء، والصاحلني، السابقة اليت قبله يف بيان بطالن عبادة

واملالئكة، ألم إذا بطلت عبادة هؤالء، فبطالن عبادة من دوم من باب أوىل، وإذا بطل ذلك يف حق 



املالئكة وهم أقوى اخللق خلقة، ومن أقرم إىل اهللا سبحانه وتعاىل مرتلة فألن تبطل عبادة من سواهم 
  .ميني واجلن واإلنس من باب أوىل، هذا فقه هذه الترمجةمن اآلد

إذا تكلّم اهللا بالوحي، كما يف حديث النواس بن سمعان الذي يف آخر : معناه" إذا قضى اهللا األمر: "قوله
، ففي ذلك " قضى اهللا األمر يف السماء: "وهذا معىن قوله" إذا تكلم اهللا بالوحي: "الباب ذا اللفظ

 كما -م هللا سبحانه وتعاىل، وأنه كالم يسمع، تسمعه املالئكة، وإذا مسعوه صعقوا وخرواإثبات الكال
  .، خروا هللا سجداً، تعظيماً هللا عز وجلّ-يأيت

أَأَمنتم من في السماِء {: هذا فيه إثبات علو اهللا سبحانه وتعاىل، فهو كقوله تعاىل" يف السماء: "ويف قوله
أَنْ ي ورمت يفَإِذَا ه ضالْأَر بِكُم ِسفاِء أَنْ) ١٦(خمي السف نم متنأَم أَم  

)١/٢٢١(  

  

  ضربت املالئكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ،
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهو {: العلو، هو العلي األعلى: تعاىل، أي، والذي يف السماء هو اهللا سبحانه و} يرسلَ علَيكُم حاصباً
هادبع قفَو رشِ{، } الْقَاهرلَى الْعى عوتوالعرش هو أعلى املخلوقات، وسقف املخلوقات } اس ،

  .وأعظمها
، فإا أعتقها: "يف السماء، قال لسيدها: قالت" أين اهللا؟: "وقال النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم للجارية

" العلو للعلي الغفّار: "واألدلة على ذلك كثرية، وقد صنف احلافظ الذهيب رمحه اهللا كتاباً مساه" مؤمنة
  .ساق فيه األدلة على علو اهللا على عرشه، وهي كثرية

إن أدلة علو اهللا على عرشه تبلغ ألف دليل أو أكثر من الوحي، ومن الفطرة، ومن األدلة : قال العلماء
  .لية، وهذا ثابت ال شك فيه، وال ينكره إالّ املالحدة من اجلهمية وغريهمالعق

املالئكة من أعظم املخلوقات، ال يعلم عظَمِ خلْقة املالئكة إالّ اهللا " ضربت املالئكة بأجنحتها: "وقوله
هللا، فهم مع سبحانه وتعاىل، وإذا كانوا على هذه احلالة من العظَم، ومع هذا ال تصلح عبادم من دون ا

وهذا فيه إثبات . قوم وعظَم خلْقَتهم خيافون من اهللا سبحانه وتعاىل، إذا مسعوا كالمه ضربوا بأجنحتهم
  .} رسالً أُولي أَجنِحة{: األجنحة للمالئكة، وهي ثابتة بالقرآن كما يف قوله تعاىل

وتعظيماً له، وخوفاً منه . جل اخلضوع هللاملاذا ضربوا بأجنحتهم؟، أل: هذا مفعول ألجله، يعين" خضعاناً"
  .عز وجلّ

لَن يستنكف الْمِسيح أَنْ يكُونَ عبداً للَّه وال {: فإن كانت هذه حالتهم فال جيوز أن يعبدوا مع اهللا
بحانه بلْ عباد مكْرمونَ وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَداً س{: ، قال تعاىل يف حقهم} الْمالئكَةُ الْمقَربونَ



  .} وهم بِأَمرِه يعملُونَ{املالئكة : يعين} ال يسبِقُونه بِالْقَولِ)٢٦(
لقول اهللا سبحانه وتعاىل، فيه إثبات القول هللا، وإثبات الكالم هللا جلّ وعال، وأنه يتكلّم كما : أي" لقوله"

م يليق جبالله سبحانه وتعاىل، كالماً يسمع، تسمعه املالئكة، ويسمعه جربيل، وإذا مسعه املالئكة أصا
  .هذا الرعب واخلوف من اهللا

  .كأن قوله تعاىل ويكَلُّمه سبحانه بالوحي: أي" كأنه: "قوله
  تشبيه لصوت الوحي الذي يأيت إىل املَلَك، أو صوت" سلسلة على صفوان "

)١/٢٢٢(  

  

فيسمعها . } عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحق وهو الْعلي الْكَبِريحتى إِذَا فُزع {ينفذهم ذلك 
وصفه سفيان بكفه، فحرفها وبدد بني " مسترِق السمع، ومسترِق السمع هكذا بعضه فوق بعض

  .أصابعه
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . إذا جرت على حجر أملَساملَلَك نفسه بصوت السلسلة
  .أن كالم اهللا يبلغ إىل قلوم فيخافون: أي" ينفذهم ذلك"
 "}قُلُوبِهِم نع عى إِذَا فُزتماذا قال ربكم؟: أُزيل عنها الفزع، تساءلوا بينهم: يعين" } ح.  
 "}قه وتعاىلقال اهللا احلق، ألن كالمه حق سبحان: أي قال بعضهم لبعض" } قَالُوا الْح.  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفية، : املسترق هو" فيسمعها مسترق السمع: "قال صالذي يأخذ الشيء بسرعة وخ
ومنه مسي السارق الذي يأخذ املال على وجه اخلُفية والسرعة حيث ال يراه أحد، ومسترق السمع، هو 

إِلَّامنِ استرق {: ئكة يف السماء، قال تعاىلالشيطان الذي خيطف الكلمة من الوحي الذي تتكلم به املال
 بِنيم ابهش هعبفَأَت عم١٨(الس( {.  

أن الشياطني يعلُو بعضها بعضاً حىت تصل إىل عنان : معناه" ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض"
  .السماء، كل واحد يركب على اآلخر، من أجل استراق السمع

راوي احلديث، وهو سفيان بن عيينة، أحد كبار احملدثني املشهورين الثقات : يعين" وصفه سفيان"
  .األثبات رمحه اهللا

  .وصف تراكمهم ووصف ركوب بعضهم فوق بعض يف اجلو: يعين
أن سفيان : أماهلا، وفرق أصابعها، واألصابع يكون بعضها فوق بعض، هذا معناه: يعين" بكفه، فحرفها"

ذه والرواة عنه باملثال احملسوس املشاهد عملية الشياطني يف اهلواء، فهذا فيه من أراد أن يوضح لتالمي
ضرب األمثلة للطالّب حىت يفهموا، مثل ما فعل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ملا أراد أن : وسائل التعليم



، فالنيب } وال تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلهوأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه {: يفسر قوله تعاىل
خطّ خطّاً مستقيماً على األرض، وخطّ : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أراد أن يوضح هذه اآلية مبثال حمسوس

  ، علىهذه سبل: " وقال لألخرى" هذا صراط اهللا: "عن ميينه ومشاله خطوطاً، وقال للمستقيم

)١/٢٢٣(  

  

فيسمع الكلمة فيلقيها إىل من حتته، مث يلقيها اآلخر إىل من حتته، حىت يلقيها على لسان الساحر أو "
  الكاهن ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا توضيح للمعاين باحملسوسات، وهي طريقة شرعية، وطريقة " كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها

هام، وهذا ما أراده سفيان رضي اهللا عنه من وصفه عملية الشياطني يف اهلوى بكفه وجعل ناجحة يف اإلف
  .أصابعه بعضها فوق بعض مفرجة من أجل أن يوضح هلم

يسمع مسترق السمع الكلمة مما تكلّمت به املالئكة، فيلقيها إىل من حتته : أي" فيسمع الكلمة: "وقوله
قيها إىل اآلخر، واحداً بعد واحد، حىت يلقيها األخري على لسان الساحر أو من الشياطني، والذي حتته يل

  .الكاهن من بين آدم
فهذا فيه دليل على أن السحرة والكهان يتلقون عن الشياطني، ففيه إبطال لعمل السحرة والكهان، قال 

يلْقُونَ السمع ) ٢٢٢(زلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ تن) ٢٢١(هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطني {: تعاىل
، هذا خرب من اهللا سبحانه وتعاىل أنّ الكهان والسحرة يتلّقون عن } )٢٢٣(وأَكْثَرهم كَاذبونَ 

الشياطني، فهذا فيه بطالن السحر والكهانة، وأن مصدرمها واحد؛ عن الشياطني الذين هم أكفر اخللق، 
اخللق للخلقوأَغَش .  

، } )٤(ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد{عملية يعلمها الساحر إما بالعقَد والنفْث : والسحر معروف، وهو
وإما بكالم الكفر والشرك، فهو عزائم ورقى شيطانية، وإما مبواد خبيثة تركّب بعضها مع بعض مث 

ولَكن {: سحر كفر، والساحر كافر، بدليل قوله تعاىليتكون منها السحر، فالسحر عمل شيطاين، وال
 نم انلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمو رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر نياطيالش

كْفُرةٌ فَال تنتف نحا نمقُوال إِنى يتح دفدلّ على أن الذي يتعلم السحر يكفر، ألن السحر كفر} أَح ،.  
اإلخبار عن املغيبات بسبب ما يتلقاه الكاهن عن الشيطان، ألن الشيطان خيرب : وأما الكهانة فمعناها

الكاهن بأمور غائبة عن بين آدم، ألن الشيطان عنده قدرة أكرب من قدرة بين آدم، فهو يطري يف اهلواء، 
اب، ويسترق السمع، ويطري بسرعة من األمكنة البعيدة، فعنده مقدرة ليست عند ويصل إىل السح

  اإلنسي، فاإلنسي خيضع للشيطان، ويتقرب إىل الشيطان مبا حيب من الكفر باهللا والشرك باهللا حىت



)١/٢٢٤(  

  

أليس : قالفرمبا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ورمبا ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، في
  " .كذا وكذا؟، فيصرف بتلك الكلمة اليت سمعت من السماء: قد قال لنا يوم كذا وكذا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الْجِن {: خيدمه الشيطان مبا يريد من األمور الغائبة عن بين آدم، قال تعاىل

تكْثَرتاس ا قَدلَن لْتي أَجا الَّذلَنا أَجنلَغبضٍ وعا بِبنضعب عتمتا اسنبسِ رنالْأ نم مهاؤيلقَالَ أَوسِ ونالْأ نم م
 يملع يمكح كباَء اُهللا إِنَّ را شا إِلَّا ميهف يندالخ اكُمثْوم اريه أن اهللا سبحانه ، هذا ف} )١٢٨(قَالَ الن

يا معشر الْجِن قَد {: وتعاىل إذا حشر الشياطني يوم القيامة وحشر الكهان وعمالء الشياطني يوخبهم
الكهان : ، يعين} وقَالَ أَولياؤهم من الْأنسِ{أهلكتم كثرياً من اإلنس، : ، يعين } استكْثَرتم من الْأنسِ

هم خدمونا وحنن خدمناهم يف } ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ{عامل مع الشياطني والسحرة وكل من يت
النار مثْواكُم خالدين فيها {: اآلن وقفنا بني يديك يا ربنا، فيقول} وبلَغنا أَجلَنا الَّذي أَجلْت لَنا{الدنيا 

  . والكهان مع أوليائهم من الشياطني، هذا مآل السحرة} إِلَّا ما شاَء اُهللا
نعوذ : يقولون} )٦(وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْأنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقاً{: وقال سبحانه

ذهم أما لو أم عاذوا باهللا ألعا. خوفاً: أي} فَزادوهم رهقاً{بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، 
وقواهم، وأذهب ما م من الفزع، وال يضرهم أحد إذا توكلوا على اهللا وعاذوا باهللا، لكن عاذوا 

  .مبخلوق فأذهلم اهللا سبحانه وتعاىل
دلّ على أما من فصيلة واحدة، وأم يتلقون عن " حىت يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن: "وقوله

  .الشياطني
) ٢٢١(هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطني {: هان والسحرة واملشعوذينقال سبحانه مبيناً سند الك
  .} )٢٢٣(يلْقُونَ السمع وأَكْثَرهم كَاذبونَ ) ٢٢٢(تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ 

دعوا اإلنس، ومن هذا املقصود من استراق السمع؟، من أجل أن خي" فيكذب معها مائة كذبة: "قوله
أجل أن خيلطوا احلق بالباطل، ويلبسوا احلق بالباطل، ألم لو جاءوا بالباطل اخلالص احملض ما صدقهم 

أحد، لكن إذا خلطوه بشيء من احلق صدقهم الناس، فيكون هذا فيه فتنة لضعفاء اإلميان وضعفاء 
  .العقول، يأخذون الباطل الكثري بسبب حق يسري خالطه

)١/٢٢٥(  

  



وهذا واقع يف الناس اآلن فكثري من الناس يتبع أئمة الضالل، ويتبع الفرق الضالة واجلماعات املنحرفة 
بسبب أن عندهم شيئاً من احلسنات أو شيئاً من احلق، وال ينظر إىل كثرة الباطل الذي هم عليه، وهذا 

 من تقبل الباطل بسبب بالء وفتنة للناس، ليس هذا خاصا بالكهان والسحرة، بل هذا عام يف كل
  .التباسه بشيء من احلق

" فيصدق بتلك الكلمة اليت سمعت من السماء. كذ وكذا؟: أليس قد قال يوم كذا وكذا: فيقال: "قوله
لبس احلق بالباطل، ألن الباطل لو كان مكشوفاً واضحاً خالصاً ما قبله أحد، وإمنا : هذه الفتنة العظيمة

  .معه شيء من احلق، وهذه فتنة عظيمة جيب أن نتنبه هلايقبل الباطل إذا لُبس 
  :أن هذا حديث عظيم، فيه فوائد عظيمة: فاحلاصل

حتى إِذَا فُزع عن {: فيه أن السنة النبوية تفسر القرآن، فهذا احلديث فسر هذه اآلية: الفائدة األوىل
قَالُوا الْح كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م قُلُوبِهِمة واالقتصار } قففيه رد على الطائفة اخلبيثة اليت تريد رفض السن ،

  :على القرآن، وإذا اقتصر على القرآن من أين نفسر القرآن؟، القرآن يفسر بأحد أربعة أمور
  .يفسر القرآن بالقرآن: أوالً
  .ه وسلَّمإذا مل يكن فيه تفسري من القرآن يفسر بسنة الرسول صلَّى اللَّه علَي: ثانياً
إذا مل يكن فيه تفسري من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يفسر بأقوال الصحابة، ألم تالميذ : ثالثاً

 هلَيع لَّى اللَّهاس بسنة الرسول صوعنه تعلموا وتلقوا العلم فهم أدرى الن ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالرسول ص
لَّمسو.  
إذا مل يكن هناك تفسري من الصحابة يفسر مبقتضى لغة العرب اليت نزل ا، ينظر إىل معىن الكلمة : رابعاً

  .يف لغة العرب ويفسر بلغة العرب اليت نزل ا
أما أن يفسر القرآن بغري هذه الطرق فهذا باطل، إما بالقرآن، وإما بالسنة، وإما بقول الصحايب، وإما 

  .، وال يفسر القرآن بغري هذه الوجوهبلغة العرب اليت نزل ا
هل يفسر به القرآن؟، منهم من يرى ذلك، فيكون وجهاً خامساً، ألن : نعم، اختلفوا يف قول التابعي

التابعي له خاصية، ألنه تتلمذ على صحابة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فله ميزة على غريه ممن تتلمذ 
  .على غري الصحابة

)١/٢٢٦(  

  

أما تفسري القرآن بغري هذه الوجوه فال جيوز، ألنه قول على اهللا بال علم، فالذين يفسرون القرآن 
 فهذا خطأ، وهذا قول على اهللا بال علم، فالنظريات -أو ما يسمونه بالعلم احلديث-بالنظريات احلديثة 

هذه النظرية السابقة، هذه عمل بشر، تصدق وتكذب، وكثري منها يكذب، ويأيت نظرية أخرى تبطل 



ما عند الفالسفة، ألنه عمل بشر، فالنظريات احلديثة ال يفسر ا كالم رب : ما عند األطباء، ومثل: مثل
، هذا ليس بإعجاز علمي أبداً، كالم اهللا - كما يسمونه-هذا من اإلعجاز العلمي: العاملني، وال يقال

هذه النظريات تضطرب ويكذب بعضها بعضاً، فهل يصان عن نظريات البشر، وعن أقوال البشر، ألن 
يفسر كالم ربنا بنظريات مضطّربة؟، هذا باطل وال جيوز، وجيب رفض هذا التفسري، واالقتصار على 

 اليت نص عليها أهل العلم، كما ذكرها ابن كثري رمحه اهللا، يف أول - أو اخلمسة-الوجوه األربعة
  .التفسري

فات اهللا سبحانه وتعاىل، فقد أثبت يف هذا احلديث علو اهللا على خلقه، وأنه يف إثبات ص: الفائدة الثانية
  .السماء سبحانه وتعاىل، وأثبت أن اهللا يتكلم بكالم يسمع، تسمعه املالئكة وترتعد عند مساعه

 عكس بطالن التعلق على املالئكة،: وهي اليت عقد املصنف رمحه اهللا ذا الباب من أجلها: الفائدة الثالثة
  .ما كان عليه أهل اجلاهلية من عبادة املالئكة، واعتقاد أم بنات اهللا، تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبرياً
ففي هذا بطالن الشرك، ألنه إذا بطلت عبادة املالئكة وهم من هم يف القوة واملكانة عند اهللا والقرب 

منهم فألن يبطل ذلك يف حق غريهم من باب من اهللا، إذا بطل عبادم والتعلق عليهم وطلب احلوائج 
أوىل، فالذين يتعلقون على القبور وعلى األضرحة وعلى األشجار واألحجار، ويتربكون ا، كل هذا 

باطل، ألن هذه خملوقات ليس هلا من األمر شيء، مسخرة ليس هلا من األمر شيء، إمنا التعلق يكون باهللا 
الئكة مفتقرون إىل اهللا، وكل املخلوقات مفتقرة إىل اهللا سبحانه عز وجلّ، والتوكل على اهللا، ألن امل

  .وتعاىل، وهو الغين احلميد، هو غين عن غريه، وأما غريه فهم فقراء إليه سبحانه وتعاىل

)١/٢٢٧(  

  

يف احلديث إثبات استراق السمع، وأن الشياطني قد يسترقون السمع، وهذا كان يف : الفائدة الرابعة
اً، فلما بعث النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حرست السماء بالشهب، وقلّ استراق السمع، اجلاهلية كثري

} فَمن يستمعِ الْآنَ{هذا يف اجلاهلية، : يعين} وأَنا كُنا نقْعد منها مقَاعد للسمعِ{: قال بعضهم لبعض
وأَنا ال ندرِي أَشر أُرِيد بِمن في * يجِد لَه شهاباً رصداً { لَيه وسلَّم بعد بعثة النيب صلَّى اللَّه ع: يعين

  .} )١٠(الْأَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشداً
فيه بطالن السحر والكهانة، وأن مصدرمها واحد، التلقي عن الشياطني، فال يقبل : الفائدة اخلامسة

:  خرب الساحر، وال تقبل الكهانة وال خرب الكاهن ألن مصدرها باطل، وقد جاء يف احلديثالسحر، وال
من أتى كاهناً أو عرافاُ : "ويف احلديث اآلخر" من أتى كاهناً أو عرافًا مل تقبل له صالة أربعني يوماً"

فهذا فيه بطالن السحر والكهانة، " مفصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
وأنه ال جيوز تصديق السحرة، وال تصديق الكُهان، وال الذهاب إليهم، لكن يف وقتنا احلاضر السحرة 



والكهان خرجوا على الناس باسم أطباء ومعاجلني، وفتحوا حمالت، يعاجلون فيها املرضى بالسحر 
هذا كهانة، بل يظهرون أم يعاجلون الناس بأمور : ولونهذا سحر، وال يق: والكهانة، لكن ال يقولون

مباحة، ويذكرون اهللا عند الناس، وقد يقرءون شيئاً من القرآن من أجل التلبيس، ولكن يف اخلفاء يقول 
للمريض اذبح شاة على صفة كذا وكذا، وال تأكل منها، خذ من دمها واعمل كذا وكذا، أو اذبح 

وال تذكر اسم اهللا عليه، أو يسأله عن اسم أمه واسم أبيه، : صاف، ويقول لهديكاً أو دجاجة، يصفه بأو
مثّ يقول . أو يأخذ ثوبه وطاقيته من أجل أن يسأل عمالءه من الشياطني ألن الشياطني خيرب بعضهم بعضاً

فالن هو الذي سحرك، وهو كله تدجيل، والواجب على املسلمني أن يتنبهوا : -الساحر أو الكاهن
  .وأن حيذروا هؤالء املشعوذين والدجالني الذين يفسدون عقائد الناس، ويأكلون أمواهلم بالباطلهلذا، 

قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة وال : "ذكرها الشيخ رمحه اهللا يف قوله: الفائدة السادسة
 الباطل، حيث إا حبيث تقبل مائة كذبة بسبب كلمة واحدة من احلق، فالنفوس تقبل" يعتربون مبائة؟

التحذير من لبس احلق بالباطل، وأن ال نغتر : تقبل مائة كذبة بسبب كلمة واحدة من احلق، وهذا فيه
  مبن يلبس علينا،

)١/٢٢٨(  

  

إذا أراد اهللا تعاىل أن : "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: وعن النواس بن مسعان رضي اهللا عنه قال
خوفاً من اهللا عز : رعدة شديدة: أو قال" ر؛ تكلّم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة يوحي باألم

  .................................................................................وجلّ ، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

داع، والواجب على املؤمن أن يكون كَيساً يأيت لنا بأشياء من احلق، ويدخل حتتها كثرياً من الباطل واخل
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفطن: "فطناً كما قال النيب ص ساملؤمن كَي "لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهال يلدغ : "ويقول ص

اماً، ، فاملؤمن ال يتسرع بقبول األقوال أو املذاهب أو املناهج حىت يفحصها مت" املؤمن من جحر مرتني
وكيف يفحصها؟، يعرضها على الكتاب والسنة إن كان يعرف، وإن كان ال يعرف يسأل عنها أهل 

العلم وأهل البصرية، حىت مييزوا له الصحيح من السقيم، هذا واجب علينا مجيعاً أننا ال ننخدع 
غَو ربسنات حىت نقَة واملستورة واملغلّفة بشيء من احملسوما بداخلها إن كنا بالدعايات املُز ربخنها، ور

  .نستطيع ذلك فاحلمد هللا، وإالَّ فإننا نسأل أهل العلم وأهل البصرية الذين مييزون بني احلق والباطل
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإثبات اإلرادة هللا سبحانه وتعاىل، : فهذا فيه" إذا أراد اهللا أن يوحي باألمر: "قوله ص

صفاته، دلّت عليها اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، فاهللا جل وعال له إرادة، وإرادته وهي صفة من 
  :على نوعني



  .إرادة كونية، ا خيلق ويرزق، ويهدي ويضل، وحييي ومييت
 يرِيد اُهللا ليبين{: وإرادة شرعية دينية ا يأمر عباده مبا يصلحهم وينهاهم عما يضرهم، مثل قوله تعاىل

 يمكح يملاُهللا عو كُملَيع وبتيو كُملقَب نم ينالَّذ ننس كُميدهيو ٢٦(لَكُم ( وبتأَنْ ي رِيداُهللا يو
كُملَيع} {رسالْع بِكُم رِيدال يو رسالْي اُهللا بِكُم رِيدل ذلك أهل العلم} يهذه إرادة دينية، كما فص ،.  

  .وحي إهلام ووحي إرسال: اإلعالم بسرعة وخفاء، وهو على نوعني: الوحي هو" ن يوحيأ"
} وأَوحى ربك إِلَى النحلِ{: يكون بإهلام اهللا بعض املخلوقات ببعض األمور مثل قوله تعاىل: وحي اإلهلام

أهلم } ضعيه فَإِذَا خفْت علَيه فَأَلْقيه في الْيموأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَر{: أهلمها، ومثل قوله تعاىل: أي
  اهللا أم موسى أن تعمل هذا العمل

)١/٢٢٩(  

  

  .فإذا مسع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا هللا سجداً
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

عمل من أجل جناة موسى من بولدها ملا ولدته، وكان فرعون يقتل الذكور، فاهللا أهلمها أن تعمل هذا ال
  .هذا اجلبار

  .وأما وحي اإلرسال فهو الذي يرتل به جربيل عليه السالم إىل الرسل
  .بالشأن من شؤون الكون واملخلوقات، أو باألمر من الوحي املرتل على الرسل، فهو عام: أي" باألمر"

  .كوين وشرعي: فاألمر على نوعني
  .إثبات الكالم هللا سبحانه وتعاىل: هذا فيهتكلماً يليق جبالله، و" تكلم بالوحي"
إذا مسعت كالم اهللا : هذا شك من الراوي، أي)" رعدة شديدة : أو قال(أخذت السماوات منه رجفة "

أن اجلمادات تدرك عظمة را، وتسبحه، وتعظمه كما قال : يصيبها خوف وهيبة لكالم اهللا، وهذا فيه
تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ من {، } ماوات السبع والْأَرض ومن فيهِنتسبح لَه الس{: سبحانه وتعاىل

هِنق{: ، وكما يف قوله تعاىل} فَو عاً أَوا طَويضِ ائْتلْأَرلا وانٌ فَقَالَ لَهخد يهاِء ومى إِلَى السوتاس ثُم
ا طَائنيا أَتهاً قَالَتكَرنيا تسبح كما قال تعاىل: ، يف هذا} )١١(عأن السماوات واألرض تتكلم، وأ :

} نبِطُ مها يا لَمهنإِنَّ ماُء والْم هنم جرخفَي قَّقشا يا لَمهنإِنَّ مو ارهالْأَن هنم رفَجتا يلَم ةارجالْح نإِنَّ مو
  .} خشية اِهللا

  .مسع املالئكة كالم اهللا أيضاً: يعين" ا مسع ذلك أهل السماواتفإذ"
  .أم يغشى عليهم من اخلوف من اهللا عز وجلّ واهليبة واجلالل: مبعىن" صعقُوا"
  .على وجوههم تعظيماً هللا وتعبدا هللا" سجداً"ينحطّون هللا : يعين" وخروا هللا" 



  .عق، ألن الواو ال تقتضي الترتيبقد يكون السجود قبل الصعق، وقد يكون بعد الص
  .ويف هذا دليل على أن املالئكة عباد هللا، خيافونه ويهابونه

ويف هذا رد على املشركني الذين يعبدون املالئكة، ويزعمون أن املالئكة تقرم إىل اهللا، كما يقرب 
قني، تعاىل اهللا عما يقولون، خاصة امللوك إىل امللوك من يريد قضاء حاجته منهم، قاسوا اخلالق على املخلو

، عباد من عباد } )٢٦(بلْ عباد مكْرمونَ {: فهذا فيه رد عليهم، وهو أن املالئكة عباد، كما قال تعاىل
  اهللا، خيافون

)١/٢٣٠(  

  

  فيكون أول من يرفع رأسه جربيل، فيكلمه اهللا من وحيه مبا أراد،
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

سجدون له، والعبد ال جيوز أن يعبد، وال أن يدعى، ويستغاث به، وإمنا يعبد اهللا سبحانه من اهللا، وي
الرد على املشركني الذين : وتعاىل، وهذا هو الذي ساق املصنف رمحه اهللا هذا احلديث من أجله، وهو

ربات، وهو أنه إذا يتعلقون على املخلوقني يف قضاء احلاجات اليت ال يقدر عليها إالّ اهللا، وتفريج الك
، كانوا ذه املثابة -مبا فيهم جربيل عليه الصالة والسالم-كانت املالئكة مع عظمتهم وقوم ومكانتهم 

إذا مسعوا كالم اهللا، دلَّ على أم ليس هلم من األمر شيء، وأنه ال جيوز أن يدعوا، ويستغاث م، وإذا 
ب أوىل، فال جيوز دعاء الصاحلني، أو االستغاثة م، أو كان هذا يف حق املالئكة ففي حق غريهم من با

  .التقرب إليهم بالعبادة، أو الذبح، أو النذر، أو غري ذلك، كل هذا باطل، وشرك أكرب
أَلَم تروا كَيف خلَق اُهللا سبع {: وفيه دليل على أن السماوات متعددة وأا سبع طباق كما تعاىل

الَّذي خلَق { ، } اُهللا الَّذي خلَق سبع سماوات ومن الْأَرضِ مثْلَهن{: ، قال تعاىل} )١٥(سماوات طباقاً
تفَاوت ننِ ممحلْقِ الري خى فرا تاقاً مبط اتاومس عبولكل مساء سكان من املالئكة} س ،.  

  .من السجود: يعين" فيكون أول من يرفع رأسه"
أعظم املالئكة، وهو موكّل بالوحي كما أن ميكائيل موكّل بالقطر والنبات، وإسرافيل : وهو" ربيلج"

: موكّل بالنفخ يف الصور، وكل نوع من املالئكة له عمل، منهم مالئكة املوت، ورئيسهم ملَك املوت
  .} ك الْموتقُلْ يتوفَّاكُم ملَ{، } توفَّته رسلُنا وهم ال يفَرطُونَ{

إن أحدكم يجمع خلقه يف بطن أمه : "وهناك مالئكة موكّلون باَألجِنة يف األرحام، كما جاء يف احلديث
أربعني يوماً نطفة، مثّ يكون علَقَة مثل ذلك، مثّ يكون مضغة مثل ذلك، مثّ يرسل إليه املَلَك يف الطَّور 

  .فهؤالء موكّلون باَألجنة يف األرحام" ه، وشقي أو سعيدويؤمر بكتب رزقه، وأجله، وعمل"الرابع 
وهناك مالئكة موكّلون حبفظ أعمال بين آدم، بكتابة احلسنات والسيئات يالزمون بين آدم، إالّ يف 



األحوال اخلاصة، دائماً معهم يف الليل والنهار يكتبون ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال طيبة أو رديئة، 
  .ن باحلَفَظَةوهؤالء يسمو

)١/٢٣١(  

  

قال احلق : ماذا قال ربنا يا جربيل؟ فيقول: مثّ مير جربيل على املالئكة، كلما مر بسماء سأله مالئكتها
  .فيقولون كلهم مثل ما قال جربيل . وهو العلي الكبري

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
لَه معقِّبات {: من املخاطر، ورفع املؤذياتوهناك مالئكة موكّلون حبفظ اإلنسان نفسه، حيفظون اإلنسان 

  .} من بينِ يديه ومن خلْفه يحفَظُونه من أَمرِ اِهللا
  .وهناك أنواع من املالئكة ال يعلمهم إالّ اهللا

ي، فضل جربيل عليه السالم، وأن اهللا اختصه بائتمانه على الوح: هذا فيه" مث مير جربيل على املالئكة" 
ذي } {)٤٠(إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ{: وأن أهل السماوات يسألونه وهذا دليل على فضله كما قال تعاىل

يف املأل : أي} مطَاعٍ ثَم{ذا مكانة عند اهللا سبحانه وتعاىل، : ، يعين} )٢٠(قُوة عند ذي الْعرشِ مكنيٍ 
  .- عليه الصالة والسالم- على الوحي، ال يزيد فيه وال ينقصأمني} أَمنيٍ{األعلى، تطيعه املالئكة 

  .هذا كما سبق فيه دليل على تعدد السموات" كلما مر بسماء"
  .هذا فيه دليل على أن لكل مساء مالئكة خاصون ا" سأله مالئكتها"
" قال جربيلفيقولون كلهم مثل ما . قال احلق وهو العلي الكبري: ماذا قال ربنا يا جربيل؟، فيقول"

  .تعظيماً هللا سبحانه وتعاىل
  .وهذا فيه دليل على أن كالم اهللا حق ال ريب فيه، وأن املالئكة ال تعلم الغيب ولذلك تسأل جربيل

وعلو . وعلو القدر. علو الذات: هذا فيه إثبات العلو هللا عز وجلّ، والعلو ثالثة أقسام" وهو العلى"
  .اىلوكلها ثابتة هللا سبحانه وتع. القهر

وهو الْقَاهر فَوق {فهو علي بذاته فوق خملوقاته، وهو علي القدر سبحانه وتعاىل، وهو علي القهر، 
هادبجبميع أنواع العلو} ع.  

  .وأهل السنة واجلماعة يثبتون العلو بأنواعه الثالثة
ت فينفونه، وال يثبتون العلو هللا عز أما املبتدعة فال يثبتون إالّ علو القدر والقهر فقط، وأما علو الذا

  .وجلّ، تعاىل اهللا عما يقولون علو كبرياً
  الذي ال أكرب منه سبحانه وتعاىل، كل املخلوقات صغرية بالنسبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل،} الكبري{

)١/٢٣٢(  



  

} ته يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينِهوما قَدروا اَهللا حق قَدرِه والْأَرض جميعاً قَبض{: ليست بشيء
  .، هذا من عظمته سبحانه وتعاىل

  :فدلّ هذا احلديث على مسائل عظيمة
إثبات الكالم هللا سبحانه وتعاىل، وهذا بإمجاع أهل السنة واجلماعة، مل خيالف فيه إالّ : املسألة األوىل

  .املبتدعة
إثبات اإلدراك للسماوات واخلوف من اهللا، وأا تدرك عظمة اهللا، وختافه، وهي مجادات، : املسألة الثانية

كما دلّت على ذلك األدلة األخرى فإذا كانت السماوات ختافه، فكيف ال خيافه ابن آدم هذا الضعيف 
  .املسكني؟، كيف ال خياف من اهللا سبحانه وتعاىل؟

أن املالئكة خيافون من اهللا، : املصنف هذا احلديث من أجلها، فيهوهي املسألة اليت ساق : املسألة الثالثة
ويسجدون له، فدلّ على أم عباد حمتاجون إىل اهللا سبحانه وتعاىل فقراء إىل اهللا، فهذا يدل على بطالن 
دعائهم من دون اهللا، واختاذهم وسائط، وشفعاء عند اهللا عز وجلّ، املالئكة يشفعون، لكن ال يشفعون 

وكَم من ملَك في السماوات ال تغنِي شفَاعتهم شيئاً إِلَّا من بعد أَنْ يأْذَنَ {:  بإذن اهللا سبحانه وتعاىلإالّ
اإلذن بالشفاعة، ورضاه عن : ، فال حتصل الشفاعة عند اهللا إالّ بشرطني} اُهللا لمن يشاُء ويرضى

فَما تنفَعهم {: ع فيه من أهل اإلميان، أما الكافر، فقال اهللا تعاىل فيهاملشفوع فيه، بأن يكون املشفو
 نيعافةُ الشفَاع٤٨(ش( { ،}طَاعيعٍ يفال شيمٍ ومح نم نيملظَّالا لوليس اهللا مثل ملوك الدنيا يشفع } م ،

عة من أجل تأليف الكلمة، ومن أجل الشفعاء عندهم ولو مل يأذنوا، ويضطَّر امللوك إىل قبول الشفا
 غين عن عباده، وال أحد يتقدم بالشفاعة عنده إالّ بإذنه، ٤حاجتهم للوزراء، أما اهللا جل وعال فإنه

وحممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أفضل اخللق، يف يوم القيامة يف احملشر إذا تقدمت اخلالئق إىل حممد تطلب 
 القضاء، ال يشفع إالّ بعد أن يسجد هللا عز وجلّ، وحيمد اهللا مبحامد عظيمة، ويدعوه منه الشفاعة لفصل
قُلْ للَّه { : يا حممد، ارفع رأسك، وسلْ تعط، واشفع تشفّع، فالشفاعة ملك هللا: بدعاء، مثّ يقال له
 حممداً صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، اللهم شفِّع يفّ نبيك: ، وتطلب الشفاعة من اهللا، تقول} الشفَاعةُ جميعاً

  اللهم شفِّع يفّ عبادك الصاحلني، تطلبها من اهللا، أما أن تقول بعد موت

)١/٢٣٣(  

  

  .يا حممد اشفع يل، أو يا فالن اشفع يل، تطلبها من امليت فهذا ال جيوز: الرسول
عة بأن يطلب منه أن يدعو اهللا عز فطلب الشفاعة من القبور شرك أكرب، أما احلي فتطلب منه الشفا

  .وجلّ ملن احتاج إىل ذلك، أما امليت فال يقدر على دعاء، وال يطلب منه شيء



هذا هو املقصود من إيراد هذا احلديث، وهو بيان حالة املالئكة مع اهللا سبحانه وتعاىل، وأم خيافونه، 
رون هللا سجداً، فدلّ على أم عباد فقراء إىل ويصعقُون من هيبته سبحانه وتعاىل، ومن مساع كالمه، وخي

اهللا، ليس بيدهم شيء إالّ ما أعطاهم اهللا سبحانه وتعاىل، فال جتوز دعوم من دون اهللا عز وجلّ، وإذا 
  .كان هذا يف حق املالئكة ففي حق غريهم من باب أوىل وأحرى

لقرآن الكرمي، ألنه كالم اهللا، ووحي من اهللا، فيه دليل على تعظيم كالم اهللا، وتعظيم ا: املسألة الرابعة
فيجب تعظيمه، واخلشوع عند مساعه، واخلوف مما فيه من الوعيد، والتهديد، والرجاء مبا فيه من الوعد 
الكرمي، فكالم اهللا سبحانه وتعاىل يكرم، ويهاب، ويعظّم، ليس مثل كالم املخلوقني، وكذلك حديث 

لَيع لَّى اللَّهوجلّالرسول ص جيلّ ويعظم، ألنه وحي من اهللا عز لَّمسو ى{: هونِ الْهع قطنا يمإِنْ ) ٣(و
  .، فهو وحي من اهللا، وكالم رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم } )٤(هو إِلَّا وحي يوحى 

لوحي، وأن املالئكة كلهم ، وأنه موكّل با- عليه الصالة والسالم-فيه فضل جربيل: املسألة اخلامسة
  .ماذا قال ربنا؟، هذا دليل على فضله ومكانته عند اهللا عز وجلّ: يسألونه

فيه دليل على ما ذكرنا أن السماوات طباق متعددة إىل سبع مساوات، ويف كل مساء : املسألة السادسة
  .، وتعظيم اهللا عز وجلّسكّان من املالئكة، يعمروا بعبادة اهللا عز وجلّ من التسبيح والتهليل

 على أن املالئكة كلٌّ له عمل موكّل به، إذا كان جربيل - أيضاً-يف احلديث دليل: املسألة السابعة
موكالً بالوحي، فكذلك ميكائيل موكل بالقطر والنبات كما جاء يف احلديث، وكذلك إسرافيل موكل 

يب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول يف استفتاحه إذا بالنفخ يف الصور، وكذلك بقية املالئكة، وهلذا كان الن
  اللهم رب جربائيل: "قام يتهجد من الليل

)١/٢٣٤(  

  

ملاذا خص هؤالء، مع أن اهللا رب لكل شيء؟، ملكانة هؤالء، ألن جربائيل موكّل " وميكائيل وإسرافيل
الذي فيه حياة األرض بعد موا، بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكّل بالفطر والنبات 

وإسرافيل موكّل بالنفخ يف الصور الذي فيه حياة األجسام بعد موا، فكلّهم موكلون باحلياة، هذا حبياة 
. القلوب بالوحي، وهذا حبياة األرض باملاء والقطر، وهذا حبياة األجساد يوم القيامة ونفخ األرواح فيها

  .ال يعلمون الغيب، ويسألون غريهم عما خفي عليهمأن املالئكة : املسألة الثامنة

)١/٢٣٥(  

  



  باب الشفاعة:] *الباب السابع عشر[
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

التوسط يف قضاء حاجة احملتاج لدى من : الشفاعة معناها" باب الشفاعة: "قال الشيخ اإلمام رمحه اهللا
داً يف األول، مثّ ملا انضم إليه الشافع صار شفعاً، ألن مسيت بذلك ألن طالب احلاجة كان منفر. هي عنده

فلما كان طالب احلاجة منفرداً، مثّ انضم إليه الواسطة شفعه يف الطلب، ولذلك مسي . الشفع ضد الوتر
 منها من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصيب{: شافعاً، ومسي هذا العمل شفاعة، قال اهللا سبحانه وتعاىل

، فالذي يشفع عند السالطني، أو عند األغنياء، أو عند } ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَه كفْلٌ منها
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاشفعوا : "غريهم لقضاء حاجة احملتاجني يعترب عمله شفاعة طيبة يؤجر عليها، قال ص

  " .سان رسوله ما شاءتؤجروا، ويقضي اهللا على ل
أما إذا كانت الشفاعة يف أمر حمرم، فهذه شفاعة سيئة، كالذي يشفع عند السلطان يف تعطيل احلدود، 
إذا وجب احلد على شخص شفع عنده ليسقط احلد عنه، هذه شفاعة سيئة، وهلذا ملا تقرر احلد على 

و هلَيع لَّى اللَّهعلى أهلها امرأة من بين خمزوم يف عهد النيب ص كانت تستعري املتاع وجتحده، شق ،لَّمس
وذويها قطع يدها، تراجعوا مبن يشفع عند رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فتقرر رأيهم أن يطلبوا من 

ند رسول اهللا أسامة بن زيد رضي اهللا عنه، حب رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وابن حبه، ليشفع ع
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف ترك قطع يد هذه املرأة، فكلم أسامة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف ذلك، 

أتشفع : "فغضب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غضباً شديداً، وتغيظ على أسامة رضي اهللا عنه، وقال له
إذا بلغت احلدود : "وقال" اهللا؟، وامي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدهايف حد من حدود 

  " .السلطان فلعن اهللا الشافع واملشفّع
واحلاصل؛ أن هذا تعريف الشفاعة، وانقسامها إىل شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، هذا فيما بني الناس، 

  .الشفاعة عند اهللا تعاىل: واملراد هنا
أنه ملا كان املشركون قدمياً وحديثاً يعبدون من دون اهللا األصنام :  رمحه اهللا من هذا البابومراد املصنف

واألشجار واألحجار والقبور واألضرحة واألولياء والصاحلني واملالئكة واألنبياء، فإذا أنكر عليهم ذلك 
  ، حنن نعلم} هؤالِء شفَعاؤنا عند اِهللا{: قالوا

)١/٢٣٦(  

  

. لوقون، وأن األمر بيد اهللا، ولكن هؤالء هلم مكانة عند اهللا، ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند اهللاأم خم
فيذحبون لألولياء والصاحلني واألشجار واألحجار، ويستغيثون م، ويصرفون هلم أنواع العبادة، فإذا 

رك، وأن تلك هي عبادة فبني اهللا أن ذلك هو الش. غرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط: أنكر عليهم قالوا



} ويعبدونَ من دون اِهللا ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا عند اِهللا{: غري اهللا، فقال تعاىل
حنن نعلم أم خملوقون، وأم ليس هلم من األمر شيء، ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يشفعوا : ، يقولون

يعبدوم، : يعين} والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء{: لنا عند اهللا ألن هلم مكانة عند اهللا، كما قال تعاىل
}مهدبعا نم { مم يعبدواعترفوا أ ،} يهف ما هي مف مهنيب كُمحلْفَى إِنَّ اَهللا يا إِلَى اِهللا زونبقَريإِلَّا ل

كَفَّار بكَاذ وه ني مدهفُونَ إِنَّ اَهللا ال يلتخاه كفراً، ومل تنفعهم } يمى فعلهم هذا كذباً، وسمس
اعتذارام، وذلك ألم قاسوا اخلالق سبحانه وتعاىل على ملوك الدنيا، فكما أم من عادم عند ملوك 

 يف قضاء حوائجهم، قاسوا اهللا جل وعال خبلقه، اختذوا الدنيا أم يوسطون الشفعاء بينهم وبني امللوك
عند اهللا الشفعاء كما يتخذوم عند امللوك والرؤساء، وهذا باطل، ألنه تسوية بني اخلالق واملخلوق، فإن 
ملوك الدنيا أو سالطني الدنيا أو رؤساء الناس يف الدنيا يقبلون الشفاعة حلاجتهم إىل ذلك، وذلك ألن 

الرئيس حباجة إىل الوزراء واملستشارين ليعينوه على أمور امللك، فلو مل يقبل شفاعتهم لنفروا امللك أو 
منه، ومل يعينوه، واهللا جل وعال غين عن خلقه، ليس حباجة إىل أن يعينه أحد، خبالف امللوك والسالطني 

  .فهم حباجة
اجة إىل هؤالء ليبلغوا حاجات الناس وأيضاً ملوك الدنيا والسالطني ال يعلمون أحوال الرعية، فهم حب

وأحوال الناس، فإذا بلغهم هؤالء الوسائط والشفعاء، فقد بلّغوهم ما مل يعرفوا من أحوال رعيتهم، أما 
اهللا جل وعال فإنه يعلم كل شيء، ال ختفى عليه أحوال عباده، يعلم احملتاجني واملرضى والفقراء 

  .ه أحد سبحانه وتعاىل، فال يقاس اخلالق باملخلوقوأصحاب احلاجات، يعلم ذلك بدون أن خيرب
وأيضاً امللوك والرؤساء ولو علموا بأحوال الناس، فإم قد ال يلينون هلم، وال يلتفتون إليهم، لكن إذا 

  جاءهم هؤالء الوسطاء، وتكلموا معهم أثّروا فيهم،
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، اهللا جل وعال يريد الزمحة لعباده، ويريد فقبلوا الشفاعة، أما اهللا جل وعال فإنه ال يؤثر عليه أحد
املغفرة، ويريد قضاء حاجات الناس، وإعطاءهم، ورزقهم، هو مريد لذلك سبحانه وتعاىل بدون أن يؤثّر 

  .عليه أحد
ففيه فرق بني اخلالق واملخلوق من هذه الوجوه، من ناحية أن اهللا غين ال حيتاج إىل إعانة الشفيع، ومن 

يم ال حيتاج إىل إخبار الشفيع عن أحوال خلقه، ومن ناحية أن اهللا سبحانه وتعاىل مريد ناحية أن اهللا عل
للخري والرمحة لعباده، وقضاء حوائجهم، إذا هم طلبوا من اهللا بصدق، وجلؤا إليه إلخالص قضى 

  .حوائجهم، بدون أن يكون هناك واسطة
ون يف ذلك حيث سووا اخلالق باملخلوق، واختذوا فتبين لنا إذاً الفرق بني اخلالق واملخلوق، فغلط املشرك



  .الشفعاء عنده كما يتخذون الشفعاء عند امللوك والرؤساء
  :والشفاعة يف كتاب اهللا جاءت على قسمني

  .وقسم مثبت. قسم منفي
  .هو الشفاعة اليت تطلب من غري اهللا: فالقسم املنفي

 منه، وكذلك الشفاعة اليت تطلب فيمن ال تقبل هذه الشفاعة منفية، ألن الشفاعة ملك هللا، ال تطلب إالّ
، } ما للظَّالمني من حميمٍ وال شفيعٍ يطَاع{: فيه، وهو الكافر، فالكافر واملشرك ال تقبل فيه الشفاعة

  .} اعةٌ وال يؤخذُواتقُوا يوماً ال تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً وال يقْبلُ منها شفَ{: وقال اهللا تعاىل
  :هي اليت توفر فيها الشرطان: والشفاعة املثبتة
  .أن تطلب من اهللا: الشرط األول
أن تكون فيمن تقبل فيه الشفاعة، وهو املؤمن املوحد الذي عنده شيء من املعاصي دون : الشرط الثاين

  .الشرك، فهذا تقبل فيه الشفاعة بإذن اهللا
  .، هذا الشرط األول} لَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِهمن ذَا ا{: قال تعاىل

  .، وهم أهل اإلميان} وال يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى{: الشرط الثاين
هذا الشرط } وكَم من ملَك في السماوات ال تغنِي شفَاعتهم شيئاً إِلَّا من بعد أَنْ يأْذَنَ اُهللا{: وقال تعاىل

  .األول
  .، هذا هو الشرط الثاين} ويرضى{
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  :والشافعة املثبتة ستة أنواع
الشفاعة العظمى، وهي املقام احملمود، وهي اليت تكون من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : النوع األول

يشفع هلم إىل اهللا يف القضاء بينهم، ألهل املوقف، إذا طال الوقوف على أهل املوقف التمسوا من 
وإراحتهم من املوقف، فيأتون إىل آدم عليه السالم مثّ إىل األنبياء نبيا نبيا كلهم يعتذرون، حىت ينتهوا إىل 

 مثّ خير ساجداً بني يدي ربه عز وجل، ويفتح اهللا" أنا هلا، أنا هلا: "حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فيقول
، هذا فيه " يا حممد ارفع رأسك، وسلْ تعط، واشفع تشفّع: "عليه مبحامد، فال يزال ساجداً حىت يقال له

أن الرسول ال يشفع ابتداًء، وإمنا يشفع بعد االستئذان، بعد أن خير ساجداً هللا، وال يشفع إالّ بعد أن 
، مثّ ينصرفون من املوقف إما إىل اشفع تشفّع، مثّ يشفع يف أهل املوقف، فيحاسبون: يؤذن له، ويقال

  .اجلنة وإما إىل النار
، } عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاماً محموداً{: هذه الشفاعة العظمى، وهي املقام احملمود الذي قال تعاىل فيه



ن ، وهذه مل خيالف فيها أحد وحقيقتها أ-عليه الصالة والسالم-ألنه حيمده عليه األولون واآلخرون 
  .اخلالئق يطلبون من النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن يدعو اهللا هلم بأن يرحيهم من املوقف الطويل

  .شفاعته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ألهل اجلنة يف أن يدخلوا اجلنة: النوع الثاين
  .هل اجلنة يف رفعة درجام يف اجلنةشفاعته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف بعض أ: النوع الثالث
شفاعته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف عمه أيب طالب، وذلك أن أبا طالب كانت مواقفه مع : النوع الرابع

الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وتأييده له، ومحايته من أذى قومه، كلها معروفة، وأنه صرب معه على 
احلصار والضيق، فهو بذل مع الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئاً عظيماً من احلماية األذى وعلى 

والنصرة والدفاع عنه، وهذا من تسخري اهللا سبحانه وتعاىل، وتيسري اهللا، حيث سخر هذا الكافر حلماية 
 لَّى اللَّهوحرص النيب ص ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعلى هدايته، ودخوله يف اإلسالم، حىت النيب ص لَّمسو هلَيع

إالّ أنه كان " ال إله إالّ اهللا، كلمة أحاج لك ا عند اهللا: يا عم، قل: "إنه زاره وهو يحتضر، وقال له
، - والعياذ باهللا-فأخذته النخوة. أترغب عن ملّة عبد املطلب؟: عنده حضرة من املشركني قالوا له

يهو على ملّة عبد املطلب، ومات ومل يقل ال إله إالّ اهللا، فصار من أهل النار، : ة اجلاهلية وقالواحلَم
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفالنيب ص  

)١/٢٣٩(  

  

} نِه ولي وال شفيعوأَنذر بِه الَّذين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَى ربهِم لَيس لَهم من دو{: وقول اهللا عز وجلّ
.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَما {: يشفع له يف ختفيف العذاب عنه يوم القيامة، ال يف إخراجه من النار، فال يتعارض هذا مع قوله

نيعافةُ الشفَاعش مهفَعنا مل تنفع أبا طالب باخلروج من النار، وإمنا نفعته يف خت} )٤٨(تفيف العذاب ، أل
  .عنه

  .الشفاعة فيمن استحق النار من أهل التوحيد أن ال يدخلها: النوع اخلامس
الشفاعة فيمن دخل النار من أهل التوحيد أن خيرج منها، وهاتان الشفاعتان األخريتان : النوع السادس

. ياء واألولياء، والصاحلني، واألفراطليستا خاصتني بالنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، بل مها عامتان يف األنب
  . يشفعون آلبائهم- وهم األوالد الصغار-فاألولياء يشفعون، والصاحلون، واألفراط

وهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة واجلماعة لألحاديث الواردة الصحيحة فيها، وخيالف فيها املبتدعة من 
 خيرج منها، وخيالفون بذلك األحاديث الصحيحة املعتزلة، واخلوارج الذين يقولون إن من دخل النار ال

الواردة فيها عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، هذه أنواع الشفاعات الثابتة الصحيحة اليت توفر فيها 



  .الشرطان املذكوران
صود، وأمر الشفاعة أمر عظيم، ألنه غلط فيها أمم من الناس قدمياً وحديثاً، وفهموها على غري املق

 فهموها على غري املقصود، وبعض املبتدعة من املسلمني أنكروا - أو كل املشركني-فجمهور املشركني
بعضها، فحصل الغلط، فالبد من التفصيل واإليضاح يف أمر الشفاعة، ألا أصبحت مزلة أقدام، جيب 

رافيني، ألم ال يفقهون على طلبة العلم أن يهتموا ذا األمر، ألن فيها مغالطات عند القبوريني واخل
معىن الشفاعة، أو أم يتعمدون املعاندة واملخالفة، ويصرون على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم 

  .ومشاخيهم من الضالل يف هذا الباب
فالشفاعة ليست منفية مطلقة، وال مثبتة مطلقة، بل فيها تفصيل، وفيها إيضاح البد من معرفته، ولذلك 

  .اهللا هذا الباب هلا من أجل هذا الغرضعقد املصنف رمحه 
  .مثّ ساق رمحه اهللا بعض اآليات واألحاديث يف موضوع الشفاعة

  وأَنذر بِه الَّذين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَى ربهِم لَيس{: " قوله تعاىل: اآلية األوىل
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يعفال شو يلو ونِهد نم مهذا} لَه ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأمر من اهللا للنيب ص .  
اإلعالم بشيء حمبوب، : أما البشارة فهي. اإلعالم بشيء مخوف: اإلنذار هو" } وأَنذر بِه{: " يقول

ل الشرك والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بشري ونذير، بشري ألهل اإلميان باألجر والثواب واجلنة، ونذير أله
  .واملعاصي بالعذاب والنار

}هِمبوا إِلَى ررشحافُونَ أَنْ يخي يناجلمع، ألن اهللا جيمع اخلالئق يوم القيامة أوهلم : احلشر معناه} الَّذ
وهذا . وآخرهم يف صعيد واحد، ال خيفى منهم أحد؛ ألجل فصل القضاء بينهم، وجزائهم بأعماهلم

يها الرسول أنذر املؤمنني ذا املوقف، وملاذا خص املؤمنني؟، ألم هم الذين املوقف البد منه، فأنت أ
 يؤمر بتخصيص املؤمنني، ألم هم - أحياناً-ميتثلون، وإالَّ فإنه مأمور بأن يبلغ الناس كلهم، ولكنه

 عليهم، الذين ميتثلون، ويف إنذارهم نفع هلم، أما املشركون والكفار فهم يبلغون من أجل إقامة احلجة
  .وأما املؤمنون فإم يبلغون من أجل نفعهم بذلك

 " }ونِهد نم ملَه سغري اهللا: أي" } لَي.  
 "}يعفال شو يل{ ال أحد يتوالّهم يوم القيامة من اخللق، و" } ويهأَخ نُء مرالْم رفي مو٣٤(ي ( أَبِيهو هأُمو
، يوم القيامة ما أحد يسأل عن } )٣٧(لكُلِّ امرِئٍ منهم يومئذ شأْنٌ يغنِيه ) ٣٦(يه وصاحبته وبنِ) ٣٥(

هنالك الْواليةُ للَّه {،فـ } وردوا إِلَى اِهللا موالهم الْحق وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ{: أحد، قال تعاىل
قما أحد يلوي على أحد، وال أحد يسأل عن أحد، بل إن القريب إذا رأى أقرب يوم القيامة } الْح



  .الناس إليه يفر منه
 "}يعفال شواسطة، يتوسط له عند اهللا، ما أحد يشفع له يوم القيامة إالّ بإذن اهللا سبحانه : أي" } و

بطل أمر هؤالء الذين وتعاىل، وبشرط أن يكون هذا الشخص ممن يرضى اهللا عنه، هذه شفاعة منفية ف
  ):الربدة(يتخذون الشفعاء ويظنون أم خيلصوم يوم القيامة من عذاب اهللا كما يقول صاحب 

  سواك عند حلول احلادث العمم... يا أكرم اخللق ما يل من ألوذ به 
  بيدي فضالً وإالَّ قل يا زلّة القدم... إن مل تكن يف معادي آخذاً 
ن الرسول يأخذ بيده وخيلصه من النار، وهذا ليس بصحيح، ال خيلصه من هذا على اعتقاد املشركني أ

  .النار إالّ اهللا سبحانه وتعاىل إذا كان من أهل اإلميان
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  .} قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعاً{: وقوله
  .} من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه{: وقوله

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
من أجل أن يتقوا رم سبحانه : ، من أجل ماذا؟، أي"} وأَنذر بِه{: " هذا تعليل لقوله} لَعلَّهم يتقُونَ{

أن يتخذوا ما يقيهم من عذاب اهللا يوم القيامة، وذلك باألعمال الصاحلة، بفعل : وتعاىل، والتقوى معناها
  .اب اهللا يوم القيامة إالّ التقوىالطاعات وترك احملرمات، وال يقي من عذ

فهذا فيه الرد على املشركني الذين يتخذون الشفعاء بين اهللا أنه سيأيت يوم القيامة وال أحد يشفع هلم 
  .كما يزعمون

أَمِ { : هذه اآلية جزء من آية من سورة الزمر، ويف قوله تعاىل" } قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعاً{: " قوله
قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعاً لَه ) ٤٣(وا من دون اِهللا شفَعاَء قُلْ أَولَو كَانوا ال يملكُونَ شيئاً وال يعقلُونَ اتخذُ

  .} )٤٤(ملْك السماوات والْأَرضِ ثُم إِلَيه ترجعونَ
بل اختذوا، وهذا من باب : بل، أي: هنا مبعىن} أَمِ} {اَءأَمِ اتخذُوا من دون اِهللا شفَع{: فقوله تعاىل

  .اإلنكار عليهم
  .املشركون: أي} اتخذُوا{
  .غري اهللا: أي} من دون اِهللا{
  .وسائط، يتوسطون بينهم وبني اهللا يف إجابة دعوام، وقضاء حاجام: أي} شفَعاَء{
  .فالشفاعة ليست ملكاً هلم، فأنتم تطلبون منهم ما ال ميلكون} قُلْ أَولَو كَانوا ال يملكُونَ شيئاً{
  .إذاً تطلب الشفاعة من اهللا سبحانه وتعاىل، ومل تطلب من غريه} قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعاً{



  :هذا جزء من آية الكرسي} من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه{: وقوله: قال
إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم ال تأْخذُه سنةٌ وال نوم لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ من ذَا الَّذي اُهللا ال {

مه إِلَّا بِما شاَء وسع يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم وال يحيطُونَ بِشيٍء من علْ
يلالْع وها ومفْظُهح هودؤال يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر  

)١/٢٤٢(  

  

ويرضى وكَم من ملَك في السماوات ال تغنِي شفَاعتهم شيئاً إِلَّا من بعد أَنْ يأْذَنَ اُهللا لمن يشاُء {: وقوله
)٢٦( {.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
يمظا } )٢٥٥(الْعوجلّ، ملاذا صارت أعظم آية يف كتاب اهللا؟، أل وهي أعظم آية يف كتاب اهللا عز ،

نفي النقائص عن اهللا تعاىل، وإثبات الكمال هللا عز وجلّ والشاهد منها : اشتملت على النفي واإلثبات
عند اهللا : أي" } يشفَع عنده{" ال أحد، : نفي، أي} من} {ذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِهمن ذَا الَّ{: قوله

فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا، وبدون إذنه ال ميكن ألحد أن يشفع أبداً، ال } إِلَّا بِإِذْنِه{تعاىل، 
، وهذا حمل الشاهد؛ أن الشفاعة ال تكون إالّ بإذن اهللا، األنبياء، وال املالئكة، وال األولياء، وال الصاحلني

ففي هذا رد على املشركني الذين اختذوا الشفعاء بدون إذنه سبحانه وتعاىل يف ذلك، وزعموا أن هؤالء 
الشفعاء يقومون مبا يريدون منهم عند اهللا عز وجلّ، ولذلك صرفوا هلم العبادة، فصاروا يذحبون للقبور، 

 ويطوفون ا، ويتربكون ا، ويتمسحون بتراا، وجبدراا، يعبدوا من دون اهللا، ألم وينذرون هلا،
، تركوا اهللا عز وجلّ وعبدوا غريه، فعملهم هذا حابط باطل، ألم } هؤالِء شفَعاؤنا عند اِهللا{: يقولون

  .يضعونه يف غري حمله، وقاسوا اخلالق على املخلوق
: كثري، فهي خربية، أي: ، كم هنا مبعىن} وكَم من ملَك في السماوات{:  آية النجممث ساق رمحه اهللا
  .كثري من املالئكة

}اتاومي السف {م : ألن موطن املالئكةالسماوات، ومع كثر}ًئايش مهتفَاعنِي شغهذا نفي، ألن } ال ت
هذا } إِلَّا من بعد أَنْ يأْذَنَ اُهللا{: تغين شيئاً أبداً إالّ بشرطنيال : نكرة يف سياق النفي، أي: } شيئاً{

  .هذا الشرط الثاين} ويرضى{. الشرط األول
ويأذن للشافع أن يشفع، ويرضى عن املشفوع فيه أن يشفع فيه، وهو املؤمن املوحد الذي عنده ذنوب 

اعة فيه، فإنه تنفعه الشفاعة، ويسلم من العذاب يستحق ا العذاب، فإذا أذن اهللا جل وعال يف الشف
  .بإذن اهللا عز وجلّ



فدلّ على أن األمر كله اهللا سبحانه وتعاىل، وتطلب الشفاعة وغريها من اهللا، وال يتعلّق على غريه، وال 
  تصرف العبادة إالّ له، وال يدعى إالّ هو سبحانه وتعاىل، وال جيوز اختاذ

)١/٢٤٣(  

  

 اخللق وبني اهللا يف قضاء احلاجات وتفريج الكربات وإجابة الدعوات، ال جيوز هذا، وإمنا الوسائط بني
العباد جيب عليهم أن يتوجهوا إىل اهللا سبحانه وتعاىل يف عبادام، ويف دعوام، ويف سائر أمورهم، 

وبني خلقه يف قضاء التبليغ عن اهللا سبحانه وتعاىل، أما أم يكونون وسطاء بني اهللا : ومهمة الرسل هي
هناك واسطة من أثبتها كفر، وواسطة من : "احلوائج فهذا أمر باطل، وهلذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 يف تبليغ أمر اهللا - عليهم الصالة والسالم-هم الرسل: فالواسطة اليت من أنكرها كفر" أنكرها كفر
ل واسطة بني اهللا وبني الناس يف تبليغ من جحد رسالة الرسول كفر، فالرسو: سبحانه وتعاىل، يعين

جعل الوسائط بني اخللق وبني اهللا يف قضاء احلاجات، : الرسالة، أما الواسطة اليت من أثبتها كفر، فهي
وتفريج الكربات، هذه من أثبتها كفر، ألن اهللا كفّر املشركني يف ذلك، واهللا جل وعال أمرنا أن نتوجه 

أحداً، أو نسأل جباه أحد، أو حبق أحد، حىت ولو كان هذا األحد له مكانة إليه مباشرة بدون أن نوسط 
وقَالَ ربكُم {: عند اهللا كالرسل واملالئكة ألن اهللا مل يشرع لنا أن نوسطهم يف قضاء حوائجنا، بل اهللا قال

لَكُم جِبتونِي أَسعاد {طوا فالناً بيين وبي: ما قالنكم، قالادعوين بواسطة فالن، أو وس :} ونِيعاد
لَكُم جِبتهل من سائل : يرتل ربنا سبحانه وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا فيقول: "، ويف احلديث} أَس

فالباب مفتوح بينك وبني اهللا عز " فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟، هل من مستغفر فأغفر له؟
ها بينك وبني اهللا؟، اتصل باهللا مباشرة، وهو مسيع وجلّ، ملاذا هذا التعريج، وهذه األباطيل اليت جتعل

، فهذا إبطال الوسائط اليت } وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان{: جميب
شجار، وال يضعوا بينهم وبني اهللا، ويزعمون أا تقرم إىل اهللا زلفى، ال أصحاب القبور، وال األ

األحجار، وال األصنام، وال أي خملوق حىت وال األنبياء وال املالئكة ليسوا الواسطة بني اهللا وبني خلقه يف 
قضاء احلاجات غري األعمال الصاحلة أمر منفي، أما الواسطة بني اهللا وبني خلقه يف تبليغ الرساالت، فهذا 

  .أمر ثابت

)١/٢٤٤(  

  

} ين زعمتم من دون اِهللا ال يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة في السماوات وال في الْأَرضِقُلِ ادعوا الَّذ{: وقوله
  .اآليتني



نفى اهللا عما سواه كل ما يتعلّق به املشركون، فنفى أن يكون لغريه ملْك أو قسط منه، : "قال أبو العباس
وال يشفَعونَ {: بين أا ال تنفع إالّ ملن أذن له الرب، كما قالأو يكون عوناً هللا، ومل يبق إالَّ الشفاعة، ف

  .} إِلَّا لمنِ ارتضى
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من دون اِهللا ال يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة في السماوات {: مث ذكر الشيخ قوله تعاىل
وال تنفَع الشفَاعةُ * )وما لَهم فيهِما من شرك وما لَه منهم من ظَهِريٍ{: ، ومتاماً اآليتني} في الْأَرضِوال 

نَ لَهأَذ نمإِلَّا ل هدنع {.  
 الباب مثّ ساق رمحه اهللا كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح هذه اآلية وتفسريها، وختم به هذا

  ".باب الشفاعة: "العظيم، الذي هو
وقد مضى الكالم يف أول الباب وما فيه من آيات وأحاديث وما فيه من تفصيل يف أمر الشفاعة، ألن 

 من يقع منهم الشرك يف العبادة - أو مجيع-أمر الشفاعة أمر مشكل من قدمي الزمان وحديثه، ألن كثرياً 
ال، هذا ليس بشرك، ألننا مل : هذا شرك، قالوا: إذا سئلوا وقيل هلمبدعاء األولياء والصاحلني واملوتى 

نقصد أن نعبد من دون اهللا أحداً، ألننا نعلم أن العبادة حق هللا، ولكن هؤالء أناس صاحلون هلم مكانة 
 عند اهللا، ومن العادة أن اإلنسان إذا كان له حاجة عند السلطان أو عند امللك أنه ال يتقدم إليه حباجته

مباشرة، ألنه خيشى أن ال يقبل منه أو ال يعرف، فحىت ال يرد طلبه جيعل بينه وبني املطلوب منه واسطة، 
  .هذا حاصل ما جييبون به. فهذه الواسطة تشفع له عند من عنده طلب احملتاج

يقاس وهو جواب باطل، ألن قياس اخلالق على املخلوق قياس باطل، ألنّ اهللا سبحانه وتعاىل يرتّه أن 
، وقال } )٧٤(فَال تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ إِنَّ اَهللا يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ{: بأحد من خلقه، قال سبحانه

ولَم يكُن لَه كُفُواً {: ، وقال سبحانه وتعاىل} لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري{: سبحانه وتعاىل
ده خبلقه لوجود الفرق} )٤(أَحقاس خبلقه أو أن يشبن اهللا سبحانه أنه ال جيوز أن يإىل غري ذلك مما بي ،  

)١/٢٤٥(  

  

 لَّى اللَّهفهذه الشفاعة اليت، يظنها املشركون يف منتفية يوم القيامة، كما فناها القرآن، وأخرب النيب ص
لَّمسو هلَيالً[أنه يأيت فيسجد لربه وحيمده : "عارفع رأسك، وقل : مث يقال له] ال يبدأ بالشفاعة أو

  " .يسمع، وسلْ تعط، واشفع تشفَّع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

العظيم بني اخلالق واملخلوق، فإذا كان ملوك الدنيا تسوغ عندهم شفاعة الشافعني بغري إذم، فإن 
ن ملوك الدنيا حباجة إىل هؤالء الشفعاء إلعانتهم اخلالق جل وعال ال تسوغ عنده ألنه أعظم من ذلك، أل



على أمور امللك، فيشفعوم من أجل أن يعينوهم على أمور امللك، أو ألن ملوك الدنيا ال يعلمون 
أحوال الرعية، فهم حباجة إىل من يبلّغهم، أو ألن ملوك الدنيا ال يريدون قضاء احلوائج أحياناً، وال 

يت من الشفعاء من يتكلم معهم، حىت تتأثر قلوم بالعطف، وهذه األمور كلها يريدون الرمحة حىت يأ
منتفية عن اهللا سبحانه وتعاىل، فهو ليس حباجة إىل من يعينه على أمور امللك، ألنه غين كرمي، قادر على 
 كل شيء، وليس حباجة إىل من يبلّغه عن أحوال خلقه، ألنه يعلم كل شيء، وليس حباجة إىل من يؤثر

عليه ويعطفه، ألنه بعباده رؤوف رحيم، يريد هلم اخلري، ويريد هلم اإلعانة، وحيب العفو واملغفرة، وجيود 
على خلقه بدون أن يؤثر عليه أحد أو يتوسط عنده أحد، فهذه األمور كلها منتفية، وبذلك بطلت حجة 

ويعبدونَ من دون اِهللا ما ال {: ىلاملشركني، وتبين أن فعلهم هذا هو الشرك، مساه اهللا شركاً يف قوله تعا
هذا هو الشرك، ويف } ويعبدونَ من دون اِهللا{، } يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا عند اِهللا

، مثّ توعدهم } لَّا ليقَربونا إِلَى اِهللا زلْفَىوالَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء ما نعبدهم إِ{: اآلية األخرى
، فسمى } إِنَّ اَهللا يحكُم بينهم في ما هم فيه يختلفُونَ إِنَّ اَهللا ال يهدي من هو كَاذب كَفَّار{: بقوله

 مبالغة، فالذي يفعل هذا قد بلغ فعلهم هذا كذباً ومساه كفراً، بل مساه مبالغة يف الكفر، ألن كفّار صيغة
  .- والعياذ باهللا-غاية الكفر وأعظم الكفر

قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من دون اِهللا ال يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة في السماوات وال في {: ويف هذه اآلية يقول
ا لَهمو كرش نا ميهِمف ما لَهمضِ وظَهِريٍالْأَر نم مهن٢٢( م (نَ لَهأَذ نمإِلَّا ل هدنةُ عفَاعالش فَعنال تو {

  .إا قطعت عروق الشرك من أصله: هذه اآلية واليت بعدها يقول العلماء عنها

)١/٢٤٦(  

  

قول هلؤالء الذين يدعون املالئكة هذا أمر لرسوله حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بأن ي} قُلِ{: أما قوله تعاىل
وغريهم من دون اهللا ويزعمون أم يشفعون هلم عند اهللا بغري إذنه سبحانه وتعاىل، قل هلم يا أيها 

  .الرسول، بلّغهم، أخربهم، بين هلم
  للتوبيخ والتعجيز، ال لطلب الشيء أو تشريع- أحياناً-هذا أمر توبيخ وتعجيز، ألن األمر يأيت} ادعوا{

، ليس هذا أمراً بالكفر، وإمنا هذا أمر } فَمن شاَء فَلْيؤمن ومن شاَء فَلْيكْفُر{: الشيء، كما يف قوله
معناه أمر ديد وتوبيخ وقد } فلْيكْفُرَ}توبيخ وديد، وإالّ فاهللا سبحانه وتعاىل ال يأمر بالكفر، وإمنا 

 والْأنسِ إِن استطَعتم أَنْ تنفُذُوا من أَقْطَارِ السماوات والْأَرضِ يمعشر الْجِن{يكون األمر للتعجيز 
  .هذا أمر تعجيز} فَانفُذُوا

}متمعز ينم مل يبنوا فعلهم هذا على دليل من الشرع النازل من عند } الَّذهذا فيه رد عليهم وذلك أل
وإمنا أمر بدعائه وحده ال شريك له، فمن دعا غريه فهذا زعم منه، اهللا، فاهللا مل يشرع دعاء غريه أبداً، 



والزعم باطل، وكذلك مل يعتمدوا على دليل عقلي فطري، ألن العقل يدل على أن العبادة ال تكون إالّ 
ملستحقها وهو اهللا سبحانه وتعاىل، أما العبد الفقري العاجز، فإنه ال يستحق العبادة، هذا دليل العقل مع 

الكذب، دلّ على :  الشرع بأن العبادة والدعاء ال يصلحان إالّ هللا سبحانه وتعاىل، والزعم معناهدليل
  .أم كاذبون يف عملهم هذا، ألنه إذا مل يكن عليه دليل فهو كذب

  .زعمتم أم ينفعون أو يضرون: أي} زعمتم{: ومعىن
  .غري اهللا سبحانه وتعاىل: أي} من دون اِهللا{
}ال ي نم مهنم ا لَهمو كرش نا ميهِمف ما لَهمضِ وي الْأَرال فو اتاومي السف ةثْقَالَ ذَركُونَ ملم

، وذلك أن املدعو البد أن يتوفر فيه أحد هذه } وال تنفَع الشفَاعةُ عنده إِلَّا لمن أَذنَ لَه) ٢٢(ظَهِريٍ
  :األحوال

إما أن يكون مالكاً للمطلوب منه، فأنت إذا طلبت من أحد شيئاً فالبد أن يكون مالكاً له، : ة األوىلاحلال
وهؤالء املدعوون ال ميلكون شيئاً مما يطلب منهم؟ إذاً دعاؤهم باطل، كيف تطلبون من أناس ال ميلكون 

ملك ولو قلّ، والذّرة معروفة هي أصغر ليس هلم : أي} ال يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة{: ما تطلبونه منهم فهم
  شيء،

)١/٢٤٧(  

  

: النملة الصغرية اليت ال وزن هلا، ودائماً يضرب اهللا هذا املثل: إما أا؛ اهلَباَءة اليت تطري يف اهلواء، أو أا
}هرراً ييخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي ن٧(فَم (ًارش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نموهري )أقل شيء من اخلري والشر} )٨ ، :
}ةثْقَالَ ذَرم مظْلم } إِنَّ اَهللا ال يعن اهللا سبحانه وتعاىل قليله وكثريه، إذاً كيف تدعو فالظلم منتف

وتطلبوم وهم ال ميلكون ما تدعوم له وتطلبونه منهم؟، هذا من العبث، كيف تعرضون عن الذي 
وما لَهم فيهِما {ض ومن فيها، وهو اهللا، وتنصرفون إىل دعاء من ال ميلك شيئاً، ميلك السماوات واألر

كرش نم {.  
إذا مل يكن مالكاً فال أقل من أن يكون شريكاً للمالك، وهذا منتف يف حق اخللق، ألم ال : احلالة الثانية

 ائْتونِي بِكتابٍ من قَبلِ هذَا أَو أَثَارة من علْمٍ إِنْ أَم لَهم شرك في السماوات{: يشاركون اهللا يف ملكه
نيقادص متفال أحد يشارك اهللا يف ملك السماوات واألرض أبداً، ال املالئكة، وال األنبياء، وال } كُن ،

  .األولياء، امللك هللا
يكون معيناً للمالك، وإذا كان معيناً للمالك إذا مل يكن مالكاً للشيء وال شريكاً فيه فرمبا : احلالة الثالثة

ال أحد يعني اهللا من خلقه، مل } وما لَه منهم من ظَهِريٍ{: جاز أن يستشفع به إليه، واهللا نفى هذا وقال
يتخذ من خلقه من يعينه على تدبري خلقه سبحانه وتعاىل، انفرد خبلق السماوات واألرض، وخلق 



  .ن يعينه على ذلك، ألنه قادر سبحانه وتعاىل على كل شيءاملخلوقات، ومل يتخذ م
قد يكون شفيعاً عند املالك مثل ما يشفع الناس عند امللوك، وهم ليسوا ملوكاً، وليسوا : احلالة الرابعة

شركاء للملوك، وليسوا وزراء للملوك وأعواناً، لكنهم شفعاء، يأيت ذو جاه ومكانة فيدخل على 
وهو ليس معيناً له وال شريكاً له، هذا جائز يف حق املخلوقني، لكن يف حق السلطان ويشفع عنده، 

إِلَّا لمن أَذنَ {عند اهللا : أي} وال تنفَع الشفَاعةُ عنده{اخلالق ال جيوز، ألن الشفاعة ال تكون إالّ بإذنه 
أذن يف الشفاعة يف املشركني ، هذا خبالف املخلوقني، قد يشفع عندهم بدون أن يأذنوا، وهل اهللا} لَه 

  .من املستحيل أن تقع، الشفاعة يف مشرك أو كافر
، } ما للظَّالمني من حميمٍ وال شفيعٍ يطَاع{، } )٤٨(فَما تنفَعهم شفَاعةُ الشافعني{: قال سبحانه وتعاىل

   وإمناإذاً بطلت شفاعتهم من كل الوجوه األربعة، فهي شفاعة باطلة،

)١/٢٤٨(  

  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاس بشفاعتك؟، قال: وقال أبو هريرة له صال إله إالّ اهللا؛ : من قال: "من أسعد الن
  " .خالصاً من قلبه

  .فتلك الشفاعة ألهل اإلخالص بإذن اهللا، وال تكون ملن أشرك باهللا
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشرط . أن تكون بإذن اهللا: الشرط األول: الشفاعة اليت يتوفر فيها شرطانالشفاعة الصحيحة هي 
  .أن تكون يف أهل التوحيد واإلخالص: الثاين

من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول : ويف حديث أيب هريرة ملا سأل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
احلديث غريك يا أبا هريرة ملا أرى من حرصك على لقد ظننت أن ال يسألين عن هذا : "اهللا؟، قال

  " .ال إله إالّ اهللا؛ خالصاً من قلبه: من قال: احلديث، أسعد الناس بشفاعيت
فدلّ هذا احلديث على أن شفاعة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعد إذن اهللا تعاىل ا ال تكون إالّ ألهل 

تلفّظ ا، : أي" ال إله إالّ اهللا : من قال: "، وأهل اإلخالص هماإلخالص، ال تكون ألهل الشرك
  .مل يقلها بلسانه فقط، وإمنا قاهلا عارفاً ملعناها، عامالً مبقتضاها، معتقداً هلا بقلبه" خالصاً من قلبه"

ال ال إله إالّ اهللا، وهو ال يعرف معناها، وال ما تدل عليه، أو يعرف معناها، ولكنه : أما الذي يقول
يعتقدها بقلبه، كحال املنافقني، فهذا ال تنفعه ال إله إالّ اهللا، وليس له شفاعة عند اهللا سبحانه وتعاىل، إمنا 
الشفاعة ألهل اإلخالص، وهم الذين ينطقون ذه الكلمة خملصني هللا عز وجلّ يف قلوم ما تدل عليه 

  .هذه الكلمة من إفراد اهللا تعاىل بالعبادة
  .أنه ال حظ ألهل الشرك يف الشفاعةفدلّ هذا على 



إذاً كل هؤالء املشركون القدامى واحملدثون، هؤالء الذين يأتون إىل القبور، وجيثون عندها على ركبهم، 
هؤالء أولياء : ويتمرغون جبباههم على تراا، ويذحبون هلا، وينذرون هلا، ويتمسحون ا، ويقولون

ومون من هذه الشفاعة، وفعلهم هذا تعب بال فائدة، وضرر بال هؤالء كلهم حمر. يشفعون لنا عند اهللا
  .منفعة، ألن هذا هو عني فعل املشركني السابقني

)١/٢٤٩(  

  

أن اهللا سبحانه يتفضل على أهل اإلخالص، فيغفر هلم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ : وحقيقته
  .ليكرمه وينال املقام احملمود
  .ما كان فيها شرك، وهلذا أُثبتت الشفاعة بإذنه مواضعفالشفاعة اليت نفاها القرآن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
، عامة يف املالئكة، ويف األولياء، والصاحلني، وغريهم، } قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من دون اِهللا{: واآلية

ئاً وال مثقال ذرة، وال يشارك املالك، كل من دعي من دون اهللا عز وجلّ، فهو ذه املثابة، ال ميلك شي
وليس هو ظهري للمالك، وليس هو شفيع عند املالك بشفاعة أهل الشرك، وأهل عبادة القبور، 

واألضرحة، واألشجار، واألحجار، واألصنام، وغريها، هؤالء ال حظ هلم يف الشفاعة، كل هؤالء 
وينفقون األموال، ويضيعون األوقات، كلهم ال القطعان الضائعة، هؤالء الذين يأتون إىل هذه األضرحة، 

  .حظ هلم يف الشفاعة عند اهللا سبحانه وتعاىل، وإمنا الشفاعة ألهل التوحيد
والسبب يف جعل اهللا سبحانه وتعاىل هذه الشفاعة أا إكرام للشافع، يأذن اهللا ملن شاء من عباده أن 

لَّى اللَّهيشفع إكراماً له، مثل ما حيصل حملمد ص هلَيع لَّى اللَّهيف املقام احملمود، إكراماً له ص لَّمسو هلَيع 
وسلَّم، ورمحة للمشفوع فيه إذا كان من أهل الشفاعة والرمحة، هذا هو احلكمة يف جعل اهللا هذه 

  .الشفاعة، فاألمر هللا سبحانه وتعاىل
  .الم ابن تيمية ذا الكالم الواضحوذا يتبين لنا معىن اآليتني الكرميتني مع بيان شيخ اإلس

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين، : وأبو العباس كنية شيخ اإلسالم ابن تيمية، وامسه
  .وليس له ولد. احلنبلي، اإلمام املشهور

  .وإمنا يكىن أبا العباس من باب التكرمي له، وجيوز أن يكىن اإلنسان ولو مل يكن له ولد
: اصل؛ أن هذه اآلية الكرمية قد أبطلت ما يعتقده املشركون يف معبودام، وردت عليهم ردا مفحماًفاحل

إن معبوداتنا هذه متلك يف السماوات أو يف األرض شيئاً؟ ال : هل يستطيع املشركون أن يقولوا
  .يستطيعون

)١/٢٥٠(  



  

  .انتهى كالمه رمحه اهللا".  تكون إالّ ألهل اإلخالص والتوحيدوقد بين النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أا ال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .إا شريكة هللا؟، ال يستطيعون: هل يستطيعون أن يقولوا
  .إا تعني اهللا يف تدبري امللك؟، ال يستطيعون: هل يستطيعون أن يقولوا

  . إذنه؟، ال يستطيعونهل يستطيعون أن يقولوا إا تشفع عند اهللا بغري
كل هذا ال . إن الشفاعة تنفع املشركني وتنفع الكفار؟ ال يستطيعون: هل يستطيعون أن يقولوا

  .يستطيعونه أبداً
إن معبوداتنا متلك، أو أا شريكة هللا، أو أا معينة هللا، أو أا : هل أحد منهم عارض هذه اآلية، وقال
ع أن يعارض كالم اهللا سبحانه وتعاىل، ألن كالم اهللا ال يأتيه تشفع عنده بغري إذنه؟، ما أحد يستطي

الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد، ولكن إذ عميت البصائر، وصار الناس يعملون 
  .على حسب أهوائهم، وحسب التقاليد الفاسدة؛ حينئذ يقعون يف املهالك، يقعون فيما وقعوا فيه

ما استطاع . أجب عن هذه اآليات؟: و أي مشرك من عباد األضرحة قلت لهولو سألت أي خرايف أ
  .وإذا مل يستطع اجلواب، تبين أنه مكابر، وأن عمله باطل. اجلواب

كان الواجب على من يدعي اإلسالم، ويشهد أن ال إله إالّ اهللا وأن حممداً رسول اهللا؛ الواجب أن يرجع 
 يعمل به، وأن يراجع سنة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ويعمل إىل القرآن، وأن يتدبر القرآن، وأن

ا، وال يذهب مع التقاليد الفاسدة، أو يتبع ما كان عليه الناس، أو الدعاوى الباطلة أن هذه القبور 
اب تنفع، أو أن هؤالء األموات ينفعون من دعاهم، أو من تقرب إليهم، هذا كله إذا عرِض على الكت

  .والسنة تبين بطالنه
نعم، قد يقع هلؤالء الذين يدعون األولياء أو القبور أن حتصل هلم حاجام اليت طلبوها، لكن هذا ال 
يدل على صحة ما هم عليه، ألم قد يعطون ما طلبوا من باب الفتنة، ومن باب االستدراج، أو أنه 

  يصادف ذلك قضاًء وقدراً من اهللا سبحانه وتعاىل

)١/٢٥١(  

  

يف إعطائهم هذا الشيء، فيظنون أنه بسبب القبور، وهو يف الواقع بقضاء اهللا وقدره، فحصول املطلوب 
ال يدل على صحة الطلب، إمنا االحتجاج يكون بكتاب اهللا وسنة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ال 

و أن فالناً قد حصل له كذا، فالن ذهب إىل بالعادات، والتقاليد، واحلكايات، واملنامات، واخلرافات، أ
القرب الفالين، فالنة ذهبت إىل القرب الفالين فحملت، هذا ليس بدليل أبداً، ألن إعطاء اإلنسان شيئاً مما 



  .حيتاج إليه، ال يدل على صحة ما ذهب إليه، أو ما فعل من الشرك والعادات السيئة
 يسمعون عند القبور من يكلمهم، أو خيرج عليهم من قد يرون عند القبور أو: "يقول شيخ اإلسالم

يتمثل هلم الشيطان، ليس هو امليت، وإمنا هو . أنا فالن الذي تطلب، وأنا أقضي حاجتك: القرب ويقول
الشيطان، يتمثل هلم بصورة امليت، وخياطبهم، وقد جيلب هلم شيئاً مما يطلبون من بعيد، وهو شيطان يريد 

  ".لكهم، وأن يغرر مأن يضلهم، ويريد أن يه
فحصول املقصود ال يدل على صحة العمل، وكذلك كوم يشاهدون الشخص الذي بصورة امليت، أو 

يسمعون كالماً يكلمهم، كل هذا ليس حبجة، ألن هذه أعمال شيطانية، يتمثل هلم الشيطان يف صورة 
هللا، أو يعطيهم بعض امليت، أو يكلمهم بصوت امليت، أو هو شيطان يريد أن يضلهم عن سبيل ا

احلوائج، ألن الشيطان يستطيع أن يسري إىل األمكنة البعيدة، ومحل األشياء وايء ا، وحتضريها، واجلن 
  .يتعاونون على هذا الشيء وحيضرون مطلوب هؤالء، ويعطوم إياه

ه علَيه وسلَّم، وهذه من احلاصل؛ أا كلها أعمال شيطانية، ألا خمالفة لكتاب اهللا وسنة رسوله صلَّى اللَّ
كوم حيتجون بأن فالناً شفي ملا ذهب إىل القرب، فالنة محلت ملا ذهبت إىل القرب، فالن : الباليا، يعين

  .هذا فتنة وابتالء وامتحان، وهو من أعمال الشياطني. أعطي كذا وكذا، وهذا ليس حبجة أبداً
ه قال له كذا وكذا، والرؤيا هذه من الشيطان، الشيطان قد إنه رأى امليت يف الرؤيا، وأن: قد يقولون

يأيت النائم ويكلمه، أو يتمثل له بصورة من يعرف من األموات، يأتيه يف الرؤيا وهو شيطان، ألنه ليس 
  :كل رؤيا تكون صحيحة، الرؤيا على ثالثة أقسام

)١/٢٥٢(  

  

  .رؤياً هي حديث نفس، وأضغاث أحالم، ال أصل هلا
اعمل كذا، أو اطلب كذا، أو اذهب إىل كذا، : من الشيطان، جاءه فقال له يف الرؤيا: ثاينوالقسم ال

وهي رؤيا شيطانية، خصوصاً إذا كان اإلنسان نام على غري ورد؛ مل يقرأ آية الكرسي عند النوم، ومل 
 من أجل أن يقرأ سورة اإلخالص واملعوذتني عند النوم، فإنه يتسلط عليه الشيطان من أجل أن يضله، أو

  .يكدر عليه نومه، ويزعجه، ألنه يأتيه مبزعجات، يرى أشياء يكرهها
هي الرؤيا الصحيحة، وهي اليت جتري على يد املَلَك، هذه الرؤيا الصحيحة وليس فيها : القسم الثالث

، وهي من املبشرات، لكن هذه ال - كما يف احلديث-تضليل، وإمنا فيها خري، وهي جزء من النبوة
ل إالّ ألهل اإلميان يف الغالب، وقد حتصل الرؤيا للكفار حلكمة يريدها اهللا سبحانه وتعاىل، كما حتص

حصلت للملك يف قصة يوسف عليه السالم، وامللك كان كافراً، هذه رؤيا صحيحة جرت لكافر ألمر 
، ويتبين عمله اإلرهاص ليوسف عليه السالم من أجل أن يكرمه اهللا بتأويل هذه الرؤيا: أراد اهللا، وهو



  .وفضله، مثّ يخرج من السجن، مثّ يصل إىل درجة املُلك
 ال يبىن إالَّ على دليل -احلاصل؛ أن الرؤيا، ال يعتمد عليها يف العبادات ألن العبادات والسيما التوحيد
 املنامات والرؤى من كتاب اهللا أو من سنة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، أو إمجاع املسلمني، أما

  .واحلكايات هذه كلها ال تبىن عليها األحكام الشرعية
صلِّ كذا وكذا من الصلوات، أو صم، مل جيز العمل ذه الرؤيا، : لو جاءك واحد يف الرؤيا وقال لك

ألن التشريع انتهى، ما هناك دليل إالّ من الكتاب أو السنة، فليس هناك تشريع بعد وفاة رسول اهللا 
ى اللَّه علَيه وسلَّم، والسيما يف أمور التوحيد، وأمور العقيدة، فهؤالء الذين شرعوا يف أمور العقيدة، صلَّ

فبنوا األضرحة على القبور، والرسول ينهى عن ذلك، وطافوا ا، وتقربوا إليها، كل هذا مناف للكتاب 
ركيات، وهذه اخلرافات، وهذه البِدعيات والسنة، ألن اهللا سبحانه وتعاىل مل يشرع لنا هذه الش

  .واحملدثات

)١/٢٥٣(  

  

  باب قول اهللا تعاىل:] *الباب الثامن عشر[
}تببأَح ني مدهال ت كاآلية} إِن.  

  ملا حضرت أبا طالب: ويف الصحيح عن ابن املسيب عن أبيه قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الرد على الذين غلو يف النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وعلى :  عقد هذا البابغرض املصنف رمحه اهللا من
املشركني الذين يتعلّقون باألولياء والصاحلني، يدعوم من دون اهللا، ويستغيثون م، ألنه إذا كان 

 نهي عن االستغفار له، ففي حق غري رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مل ميلك لعمه أيب طالب شيئاً، وأنه
النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من باب أوىل، فدلّ ذلك على أنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ال يدعى من دون 
اهللا، وال يطلب منه شيء من األمور اليت ال يقدر عليها إالّ اهللا، ألنه مل ميلك هذا لعمه أيب طالب مع 

ما كَانَ للنبِي والَّذين {: ، وبقوله"} إِنك ال تهدي من أَحببت{: "  على نفعه، وعاتبه اهللا بقولهحرصه
نيرِكشلْموا لرفغتسوا أَنْ ينوهو أفضل اخللق، } آم ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفإذا كان هذا يف حق النيب ص ،

عى من دون اهللا، وال يطلب منه شيء من األمور اليت ال يقدر عليها إالّ اهللا، فغريه من دلّ على أنه ال يد
باب أوىل من األولياء، والصاحلني، وأصحاب األضرحة، مهما بلغوا من الصالح، ومهما بلغوا من 

 قيد احلياة، أما املكانة يف الدين، فإم ال يطلب منهم إالّ ما يقدرون عليه من أمور الدنيا، إذا كانوا على
أمور اهلداية، وأمور قضاء احلاجات اليت ال يقدر عليها إالّ اهللا من شفاء املرضى، وإنزال املطر، وجلب 
األرزاق، وإعطاء األوالد، هذا كله ال يطلب إالّ من اهللا سبحانه وتعاىل، وال يطلب من غري اهللا، ال من 



  .ن غري اهللا فهو مشرك الشرك األكرب املخرج من امللّةنيب، وال من ويل، وال من أي خملوق، ومن طلبه م
  .فهذا غرض املصنف رمحه اهللا من عقد هذا الباب

  .يف الصحيحني صحيح البخاري وصحيح مسلم: يعين" يف الصحيح: "قال
سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب املخزومي، أحد أكابر التابعني، وكان له : هو" عن ابن املسيب"

ة يف العلم عظيمة، فهو من أكرب علماء التابعني، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى مرتل
  .يف الدنيا يف زمام
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يا عم، : "الوفاة جاءه رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعنده عبد اهللا بن أيب أمية، وأبو جهل، فقال له
  " .؛ كلمة أحاج لك ا عند اهللاال إله إالّ اهللا: قل

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 صحايب، فهو من كبار التابعني، وأبوه وجده - أيضاً-وأبوه املسيب بن حزن، صحايب، وجده احلَزن

  .صحابيان
  .املسيب" عن أبيه"
به املوت، ألنه إذا نزل قارب الوفاة، وليس املراد أنه نزل : معناه" ملا حضرت أبا طالب الوفاة: قال"

إن اهللا يقبل توبة العبد : "املوت باحملتضر، وبلغت الروح الغرغرة ال تقبل منه توبة، كما جاء يف احلديث
 أنه ملا حضرته الوفاة وظهرت عليه عالمات املوت قبل أن تبلغ - واهللا أعلم-فاملراد ذا" ما مل يغرغر

بلغ نزع : ويحتمل أنه حضرته الوفاة يعين. ال تقبل منه التوبةروحه الغرغرة، وقبل أن يأيت الوقت الذي 
واهللا . الروح، فيكون هذا خاصا بأيب طالب، وأما غريه فإذا وصل إىل هذا احلد فإنه ال تقبل منه توبة

  .اعلم
ول صلَّى اللَّه أبو طالب بن عبد املطّلب عم الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، كَفَل الرس: وأبو طالب هو

علَيه وسلَّم بعد موت جده عبد املطّلب، وبقي أبو طالب حول الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قبل البعثة 
وبعد البعثة، يدافع عنه، وحيميه، إىل سنة مثان من البعثة، وهو مل يفارقه، يدافع عنه، وحيميه من أذى 

 املشركني، وبذل معه شيئاً كثرياً، وحرص النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قومه، ويصرب معه على مضايقات
على هدايته، لعلّ اهللا أن ينقذه من النار، ومن ذلك أنه ملا حضرته الوفاة جاء إليه، وهذا من حرصه 

على الدعوة إىل اهللا خصوصاً مع أقاربه، ففيه حرصه ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعلى ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه
  .الدعوة إىل اهللا، وصربه على ذلك

املخزومي، أما عبد اهللا بن أيب أمية فقد من اهللا عليه " وعنده عبد اهللا بن أيب أمية املخزومي، وأبو جهل"



الذين  فهذا ألد أعداء اإلسالم، وأعظم - قبحه اهللا-باإلسالم فأسلم، وأما أبو جهل عمرو بن هشام 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاه رسول اهللا صومس ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهة: "آذوا رسول اهللا صفرعون هذه األم " ،

 هلَيع لَّى اللَّهضهم على رسول اهللا صوقُتل يوم بدر، وهو الذي قاد املشركني إىل بدر، وهو الذي حر
  .- والعياذ باهللا-قريش يف غزوة بدر كافراًوسلَّم، فقُتل مع صناديد 
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أترغب عن ملّة عبد املطلب؟، فأعاد عليه النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فأعادا، فكان آخر ما : فقاال له
  .هو على ملّة عبد املطلب، وأىب أن يقول ال إله إالّ اهللا: قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .قال النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أليب طالب: أي" لهفقال "
  .هذا فمه استعطاف" يا عم"
  .انطق ذه الكلمة، معتقداً هلا بقلبك: يعين" ال إله إالّ اهللا: قل"
 ال إله إالّ اهللا، ألن ال إله إالّ اهللا يف حمل: منصوب على أنه بدل من" كلمة" "كلمة أحاج لك ا عند اهللا"

  .نصب، مقول القول، وكلمة بدل منها، وبدل املنصوب منصوب، ألنه أحد التوابع األربع
" أحاج"أشهد لك ا عند اهللا يوم القيامة، من أجل جناتك من النار، و: يعين" أحاج لك ا عند اهللا"

أدغمت أحاجج، ف: جمزوم على أنه جواب األمر، وحرك بالفتح من أجل التقاء الساكنني، وإالّ أصله
  .اجليم يف اجليم فصارت أحاج، التقى ساكنان، فحرك بالفتح للتخلّص من التقاء الساكنني

  .بين له صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فائدة ذلك، ترغيباً له
ففيه أن الداعية إىل اهللا يبين للناس الترغيب، يرغّبهم يف اخلري، ويبين هلم العواقب احلسنة إن استجابوا، 

  .وحيذرهم من العواقب الوخيمة إن مل يستجيبوا، فالداعية يبشر وينذر
أبو جهل وعبد اهللا : قال" فقاال له: " تسببوا يف شقاوة هذا الرجل- والعياذ باهللا-ولكن جلساء السوء

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأي" أترغب عن ملة عبد املطّلب؟: "بن أمية أليب طالب معارضني لرسول اهللا ص :
التعصب املمقوت، وأتيا : أتترك ملّة أبيك؟، وهذا من إثارة النخوة اجلاهلية، واحلمية اجلاهلية، وهي

: ، وهذه حيتج ا املشركون، إذا جاءم الرسل قالوا} إِنا وجدنا آباَءنا علَى أُمة{: باحلجة امللعونة، وهي
وفرعون ملا جاءه موسى وهارون . رك دين آبائنا ونتبعكمحنن وجدنا آباءنا على هذا، ال نقدر أن نت

، حيتج عليهم مبا كانت عليه القرون األوىل من } قَالَ فَما بالُ الْقُرون الْأُولَى{: عليهما السالم قال
الكفر والشرك، فهي حجة مطّردة عند املشركني، االحتجاج مبا عليه الناس، واآلباء، واألجداد، وهذه 

  . إالّ من هداه اهللا- والعياذ باهللا-لت بني كثري من الناس وبني اإلمياناحلجة حا
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لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها كَانَ {: فأنزل اهللا سبحانه وتعاىل" ألستغفرن لك ما مل أنه عنك: "فقال النيب صم
نيرِكشلْموا لرفغتسوا أَنْ ينآم ينالَّذو بِيلنل {.  

  .} إِنك ال تهدي من أَحببت ولَكن اَهللا يهدي من يشاُء{: وأنزل اهللا يف أيب طالب
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

"لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهال : طلب منه أن يقول: أن الداعية ال ييأس، أي: هذا فيه" فأعاد عليه رسول اهللا ص
  .هللاإله إالّ ا

  ".أترغب عن ملّة عبد املطّلب؟: "أعاد عليه الرجالن، قولتهم القبيحة" فأعادا عليه"
  ".هو على ملة عبد املطلّب: "فعند ذلك أخذته احلمية اجلاهلية، فقال

  .أنا، من باب كراهة هذا اللّفظ: هذا ضمري الغائب، يحتمل أن الراوي صرفه، ومل يقل" هو"
  ".أنا على ملّة عبد املطلب":وجاء يف بعض الروايات

  . على الشرك- والعياذ باهللا-ومات" ال إله إالّ اهللا: وأىب أن يقول"
فعند ذلك النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من شفقته على عمه، وملا رأى أنه مات على الشرك، وكان منه يف 

هذا كله من كمال شفقته صلَّى اللَّه علَيه " نكألستغفرن لك ما مل أُنه ع: "حياته من النصرة والتأييد قال
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهومن جمازاته على املعروف، ووفائه ص ،لَّمسو.  

اه اهللا عن ذلك، وى " } ما كَانَ للنبِي والَّذين آمنوا أَنْ يستغفروا للْمشرِكني{: فأنزل اهللا سبحانه"
إذاً نستغفر ملوتانا، : ؤمنني، ألن املسلمني ملا رأوا رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يستغفر لعمه قالواامل

  .فأنزل اهللا هذه اآلية
  .النهي والتحذير: ال يليق وال ينبغي، وهذا خرب معناه: أي} ما كَانَ{
املشرك ال جيوز االستغفار له وال الترحم عليه إذا " } ا للْمشرِكنيللنبِي والَّذين آمنوا أَنْ يستغفرو{" 

مات على الشرك، وكذلك يف حالة احلياة فاملشرك ال يستغفر له وهو حي، وال يترحم عليه، وإمنا يطلب 
أمواتاً، ألنه ال اللهم اهده، أما االستغفار والترحم فإنه ال جيوز للمشركني، ال أحياًء وال : له اهلداية، يقال

جتوز حمبتهم ومواالم ما داموا على الشرك، وإبراهيم عليه السالم استغفر ألبيه ألنه وعده أن يستغفر 
  .} فَلَما تبين لَه أَنه عدو للَّه تبرأَ منه{له، 

  أيها الرسول،} كإِن{" } إِنك ال تهدي من أَحببت{: وأنزل اهللا يف أيب طالب"
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احملبة الطبيعية، : من أقاربك وعمك، واملراد باحملبة هنا" } من أَحببت{" ال متلك هداية } ال تهدي{
ال تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاِهللا { : ليست احملبة الدينية، فاحملبة الدينية ال جتوز للمشرك، ولو كان أقرب الناس

، }  الْآخرِ يوادونَ من حاد اَهللا ورسولَه ولَو كَانوا آباَءهم أَو أَبناَءهم أَو إِخوانهم أَو عشريتهموالْيومِ
  .فاملودة الدينية ال جتوز، أما احلب الطبيعي فهذا ال يدخل يف األمور الدينية

}هاُء وشي ني مدهاَهللا ي نلَكويندتهبِالْم لَمأَع و { هلَيع لَّى اللَّهد صفنفى سبحانه وتعاىل عن نبيه حمم
، قال } لَيس علَيك هداهم ولَكن اَهللا يهدي من يشاُء{: وسلَّم أنه ميلك اهلداية ألحد، كما قال تعاىل

  .} )١٠٣(بِمؤمنِنيوما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت {: سبحانه
، فأثبت يف } وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ{: أليس اهللا جل وعال قال يف اآلية األخرى: فإن قلت

  .هذه اآلية أن الرسول يهدي إىل صراط مستقيم؟
  .لَّم، وهداية ال ميلكهاهداية ميلكها الرسول صلَّى اللَّه علَيه وس: أن اهلداية هدايتان: فاجلواب عن ذلك

  .هداية اإلرشاد والدعوة والبيان وميلكها كل عامل يدعو إىل اخلري: أما اهلداية اليت ميلكها الرسول فهي
هداية القلوب، وإدخال اإلميان يف القلوب، فهذه ال ميلكها أحد إالّ اهللا سبحانه : أما اهلداية املنفية فهي

  .وتعاىل
ية اإلرشاد واإلبالغ، أما هداية القلوب فهذه بيد اهللا سبحانه وتعاىل، ال أحد فنحن علينا الدعوة، وهدا

  .يستطيع أن يوجد اإلميان يف قلب أحد إالّ اهللا عز وجلّ، هذا هو اجلواب عن اآليتني الكرميتني
}يندتهبِالْم لَمأَع وهها فإن اهللا حيرمه فال يضع هداية القلب إالّ فيمن يستحقّها، أما الذي ال يستحقّ} و

منها، واهللا عليم حكيم جلّ وعال، ما يعطي هداية القلب لكل أحد، وإمنا يعطيها سبحانه من يعلم أنه 
يستحقّها، وأنه أهل هلا، أما الذي يعلم منه أنه ليس أهال هلا، وال يستحقّها، فإن اهللا حيرمه منها، ومن 

  :نه ال يستحقّها، فلذلك حرمه منها، واحلرمان له أسبابذلك حرمان أيب طالب، حرمه اهللا من اهلداية أل
  التعصب للباطل، ومحية اجلاهلية تسببان أن اإلنسان ال يوفّقه اهللا جل: ومنها
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، يعاقب بالزيغ والضالل، وال -والعياذ باهللا-وعال، فمن تبين له احلق ومل يقبله فإنه يعاقب باحلرمان 
هذا فيه احلثّ على أن من بلغه احلق وجب عليه أن يقبله مباشرة، وال يتلكّأ وال يقبل احلق بعد ذلك، ف

ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم {، } فَلَما زاغُوا أَزاغَ اُهللا قُلُوبهم{: يتأخر، ألنه إن تأخر فحري أن يحرم منه
ةرلَ مأَو وا بِهنمؤي ا لَمكَم {.  

  : احلديث مع اآلية يدالن على مسائل عظيمةوهذا
فيه مشروعية الدعوة إىل اهللا عز وجلّ، فإن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أتى عمه وهو : املسألة األوىل



الدعوة إىل اهللا، وأن الداعية ال : يف سياق املوت، من أجل ماذا؟، من أجل الدعوة إىل اهللا عز وجلّ، ففيه
الناس ما هم بقابلني، الناس ما فيهم :  وال يقنط من القبول، أو يكسل عن مواصلة الدعوة، ويقولييأس،

  .خري، اإلنسان يدعو إىل اهللا، من قَبِل فاحلمد هللا، ومن مل يقبل قامت عليه احلجة، وحصل األجر للداعية
 أجل دعوته إىل اهللا عز وجلّ، يف احلديث دليل على مشروعية عيادة املريض املشرك من: املسألة الثانية

  .فإن الرسول عاد عمه وهو مشرك من أجل دعوته إىل اهللا
ال إله إالّ اهللا فإنه يقبل منه، ويحكم بإسالمه، ما مل : أن من قال: - وهي مهمة جدا-: املسألة الثالثة

لمة حكم بردته، أما يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة من قول أو فعل، فإن ظهر منه ما يناقض هذه الك
ما مل يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة، فإنه يحكم بإسالمه، فإن كان صادقاً فيما بينه وبني اهللا، فهو 

مسلم حقا، وإن كان كاذباً فيما بينه وبني اهللا فهو منافق، أمره إىل اهللا عز وجلّ، أما حنن فليس لنا إالّ 
  .الظاهر

دليل على أن األعمال باخلواتيم، فأبو طالب عاش على الكفر والشرك، لكنه يف احلديث : املسألة الرابعة
ال إله إالّ اهللا عند الوفاة، واستجاب للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خلتم له باإلسالم، فدلّ على : لو قال

: م يف حديث عبد اهللا بن مسعودأن األعمال باخلواتيم، وهذا يصدقه قول الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إالّ ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل "

أهل النار فيدخلها، وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حىت ما يكون بينه وبينها إالّ ذراع فيسبق عليه 
  . فاألعمال باخلواتيم"الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها
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فيه التحذير من جلساء السوء، ماذا جر على أيب طالب هؤالء اجللساء، ومات على : املسألة اخلامسة
  .- والعياذ باهللا-الكفر بسبب مشورما

: يف احلديث رد على من زعم إسالم أيب طالب من الشيعة واخلرافيني ألن آخر ما قال: املسألة السادسة
  . على ملة عبد املطلب وأىب أن يقول ال إله إالّ اهللاهو

ترك : تفسري ال إله إالّ اهللا كما يقول الشيخ رمحه اهللا، وأن معناها: وهي عظيمة جدا: املسألة السابعة
 ال إله إالّ اهللا فقد ترك ملّة عبد املطّلب، وأن ال إله: عبادة غري اهللا، ألن أبا جهل وزميله فهما أنه إذا قال

إالّ اهللا ليست جمرد كلمة تقال، وإمنا هي كفر بالطّاغوت وإميان باهللا عز وجلّ، خبالف ما يعتقده كثري 
يا حسني، ويا فالن، ويذحبون للموتى، : ال إله إالّ اهللا، ويقولون: من اخلرافيني يف هذا الزمان، يقولون

اد صباحية ومسائية يقولوا باملئات، مث ، بل هلم أور!!ال إله إالّ اهللا: ويستغيثون م، وهم يقولون
  .يذحبون للضريح ويطوفون به، ويستغيثون به



ترك : فدلّ على أن أبا جهل أفهم منهم مبعىن ال إله إالّ اهللا، ألن أبا جهل فهم أن معىن ال إله إالّ اهللا
عبادة القبور، وهذا من عبادة األوثان، وهؤالء ما فهموا هذا، ما فهموا أن ال إله إالّ اهللا معناها؛ ترك 

الفقه العظيم، وهذه هي العقيدة الصحيحة، والداعي إىل اهللا جيب أن يفهم هذا الفقه، ألن هذا هو فقه 
  .الدعوة

إن اإلميان هو جمرد املعرفة أو االعتقاد، فإذا عرف : فيه الرد على املرجئة، الذين يقولون: املسألة الثامنة
 إله إالّ اهللا وأن حممداً رسول اهللا، ولو مل يعمل؛ فإنه يكون مسلماً، ألن اإلنسان بقلبه أو اعتقد أنه ال

األعمال ليست شرطاً يف اإلميان، بل جمرد املعرفة أو االعتقاد بالقلب يكفي عندهم، وهذا باطل، ألا مل 
: اً، واهللا تعاىل قال عن املشركنيتعترب معرفة أيب طالب لرسالة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، مل تعترب إسالم

، فهم يعرفون أنه رسول اهللا، لكن الكرب } فَإِنهم ال يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمني بِآيات اِهللا يجحدونَ{
واحلمية اجلاهلية، جعلتهم ال يقبلون الدعوة، مع أم يعرفوا بقلوم، واهللا جل وعال حكى عن موسى 

  لَقَد علمت ما أَنزلَ هؤالِء إِلَّا{: سالم أنه قال لفرعونعليه ال

)١/٢٦٠(  

  

، ففرعون عارف بقلبه صحة ما جاء به موسى، ولكن منعه الكرب واملعاندة، } رب السماوات والْأَرضِ
الَّذين {: ، وأيضاً قوله تعاىل} ماً وعلُواًوجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْ{: وقال تعاىل عن املشركني

 وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ ينالْأو اةروي التف مهدنوباً عكْتم هونجِدي يالَّذ يالْأُم بِيولَ النسونَ الربِعتي
ت ويحرم علَيهِم الْخبائثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْاللَ الَّتي وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبا

هعزِلَ مي أُنالَّذ وروا النعباتو وهرصنو وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تفاليهود يعرفون أنه } كَان ،
يعرفون أنه } الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناَءهم{: اىل كما قال تع- أيضاً-رسول اهللا 
  .رسول اهللا

  :وكان أبو طالب يعرف أنه رسول اهللا، وصرح ذا يف قصائده، يقول
  من خري أديان الربية ديناً... ولقد علمت أن دين حممد "

  " لرأيتين مسحاً بذاك مبيناً...لو ال املالمة أو حذار مسبة 
، "وهو على ملّة عبد املطلب: "ال إله إالّ اهللا وقال: أىب أن يقول: فالذي منعه هو ما جاء يف هذا احلديث

  .وهو يعرف أنه رسول اهللا
فيه حترمي االستغفار للمشركني، والترحم عليهم، ومواالم، وحمبتهم، ألن اهللا جل وعال : املسألة التاسعة

ما كَانَ للنبِي والَّذين آمنوا أَنْ يستغفروا للْمشرِكني ولَو كَانوا أُولي قُربى من بعد ما تبين لَهم  {:يقول
  .} )١١٣(أَنهم أَصحاب الْجحيمِ



 ما جاءت به الرسل، فإن فيه التحذير من التعصب لدين اآلباء واألجداد إذا كان خيالف: املسألة العاشرة
 والعياذ -الذي محل أبا طالب على ما وقع فيه هو التعصب لدين عبد املطّلب، وأنه سبب لسوء اخلامتة

الواجب على املسلم أن يقبل احلق ولو خالف ما عليه آباؤه وأجداده، . ، فليحذر املسلم من هذا-باهللا
واتبعت ملَّةَ آبائي {: ويوسف عليه السالم يقولأما إذا كان آباؤه وأجداده على حق، فأتباعهم حق، 

  .} إِبراهيم وإِسحاق ويعقُوب ما كَانَ لَنا أَنْ نشرِك بِاِهللا من شيٍء ذَلك من فَضلِ اِهللا علَينا وعلَى الناسِ
  .فإتباع اآلباء واألجداد على احلق مشروع

)١/٢٦١(  

  

الرد على املشركني الذين : وهي املقصودة بالذات من عقد هذا الباب، وهي: دية عشرةاملسألة احلا
يتعلّقون باألولياء والصاحلني، ويدعوم من دون اهللا، ألنه إذا كان الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مل 

  .ةميلك لعمه أيب طالب اهلداية فغريه من باب أوىل، وهذه هي املناسبة للترمج
  .واهللا تعاىل أعلم

)١/٢٦٢(  

  

  :]الباب التاسع عشر[
  باب ما جاء يف أن سبب كفر بين آدم وتركهم دينهم هو الغلو يف الصاحلني*

  .} يا أَهلَ الْكتابِ ال تغلُوا في دينِكُم{: وقول اهللا عز وجلّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

السبب يف " سبب كفر بين آدم"ما ورد من األدلة من أن : يعين" باب ما جاء: "قال الشيخ رمحه اهللا
: يعين} فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماِء{: ما يتوصل به إىل الشيء، ولذلك مسي احلبل سبباً، قال تعاىل: اللغة

ن وجوده ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم م: أما السبب عند األصوليني فهو. فليمدد حببل إىل السماء
  .وجود وال عدم لذاته

  .كفرهم باهللا عز وجلّ: يعين " كفر بين آدم"
  .باجلر عطفاً على كفر املضاف إليه، ألن املعطوف على ارور جمرور" وتركهم"
فإنه يعمل عمل " ألـ"دينهم منصوب على املفعولية، ألن املصدر إذا أضيف أو دخلت عليه " دينهم"

  .فعله
غلى : غلى القدر إذا زاد ومنه يقال:. هو الزيادة عن احلد، يقال: الغلو يف اللغة" حلنيهو الغلو يف الصا"



  .هو الزيادة عن احلد: السعر؛ إذا زاد يف األسواق، فالغلو يف اللغة
  .هو الزيادة عن احلد املشروع، يسمى غلوا، ويسمى طُغياناً: أما يف الشرع

  .حهم، ورفعهم فوق مكانتهم؛ بأن يجعل هلم شيٌء من العبادةالزيادة يف مد: والغلو يف الصاحلني، هو
اليهود : املراد بأهل الكتاب" } يا أَهلَ الْكتابِ ال تغلُوا في دينِكُم{: وقول اهللا عز وجلّ: "قال

هم اليهود أنزل اهللا على نبي. ألن اهللا سبحانه أنزل على أنبيائهم الكتب: والنصارى، سموا بأهل الكتاب
 اإلجنيل، - عليه الصالة والسالم-والنصارى أنزل اهللا على نبيهم عيسى. موسى عليه السالم التوراة

  .فلذلك سموا أهل الكتاب فَرقاً بينهم وبني اُألميين والوثنيني الذين ال كتاب هلم
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هم، وعدم جماوزته، وهو تنبيه وهذا فيه تنبيه على أن املطلوب منهم أن يتقيدوا بالكتاب الذي أنزل علي
  .لكل عامل بأن يلتزم االعتدال

  .هذا ي من اهللا تعاىل هلم عن الغلو، ألن الغلو أن يكون يف شخص، أو يكون يف دين" } ال تغلُوا{" 
  .املبالغة يف مدحه، ورفعه فوق مرتلته اليت أنزله اهللا فيها: والغلو يف الشخص هو
لزيادة عن احلد املشروع يف العبادات، يف مقاديرها، أو يف كيفيتها، كما يف ا: وأما الغلو يف الدين فهو

قصة الثالثة الذي جاءوا يسألون عن عبادة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فلما أخربوا ا كأم تقالّوها، 
 غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟، أين حنن من رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقد: ولكنهم قالوا
أما أنا فال : أما أنا فأصوم وال أفطر، وقال الثالث: أما أنا فأصلي وال أنام، قال اآلخر: فقال أحدهم

هذا غلو ]. من باب التقشف وحرمان النفس[ال أكل اللحم : ، ويف رواية]يتبتل: يعين[أتزوج النساء 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟، أما واهللا إين : "ى اللَّه علَيه وسلَّم قال هلمأيضاً، فلما بلغ ذلك النيب صلَّ

ألرجو أن أكون أعرفكم باهللا عز وجلّ، وأخشاكم هللا، وإين أصلّي وأنام، أصوم وأفطر، وأتزوج النساء، 
سلَّم، وأمر بالتوسط ، هذا غلو ى عنه الرسول صلَّى اللَّه علَيه و" فمن رغب عن سنيت فليس مني

  .وعدم الغلو
أكرب من احلمص :  يعين- حصى اجلمار أمثال حصى اخلَذْف - عليه الصالة والسالم -وملا لُقطت له

أمثال هؤالء فارموا، وإياكم والغلو؛ فإمنا أهلك من : " أخذها صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف كفّه وقال-بقليل
  " .كان قبلكم الغلو

، غلو يف أنبيائهم، حيث قالت النصارى - أيضاً-واليهود والنصارى غلو يف أنبيائهم، وغلو يف دينهم
وأما اليهود فقد غلوا يف . ابن اهللا، فرفعوه فوق مرتلة البشرية إىل مرتلة الربوبية ويسمونه الرب: للمسيح

  .هو ابن اهللا: عزير، قالوا



التبتل والتعبد، ولزوم الصوامع، وعدم : الرهبانية، وهيوكذلك النصارى غلو يف دينهم فابتدعوا 
، هذا من } ورهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم{: اخلروج منها، رهبانية ابتدعوها، كما قال اهللا تعاىل

  ال{: الغلو يف الدين، قال تعاىل
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وقَالُوا ال تذَرنَّ آلهتكُم وال تذَرنَّ وداً وال {:  قول اهللا تعاىلويف الصحيح عن ابن عباس رضي اهللا عنه يف
  .} )٢٣(سواعاً وال يغوثَ ويعوق ونسراً

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
قالْح رغَي ينِكُمي دلُوا فغ{: ، ويف اآلية األخرى يف سورة النساء يقول} تلَ الْكا أَهي يلُوا فغابِ ال تت

 ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلولُ اِهللا وسر ميرم نى ابيسع ِسيحا الْممإِن قلَى اِهللا إِلَّا الْحقُولُوا عال تو ينِكُمد
 لَكُم إِنما اُهللا إِلَه واحد سبحانه أَنْ يكُونَ لَه وروح منه فَآمنوا بِاِهللا ورسله وال تقُولُوا ثَالثَةٌ انتهوا خيراً
  .} )١٧١(ولَد لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وكَفَى بِاِهللا وكيالً

فكذلك الذين غلو يف الصاحلني من هذه األمة حىت عبدوهم مع اهللا سبحانه وتعاىل، وجعلوا هلم شيئاً من 
  .بية واأللوهية، سواًء بسواءالربو
  .صحيح البخاري: يعين" يف الصحيح: "قال
وقَالُوا ال تذَرنَّ آلهتكُم {: " يف تفسري قوله تعاىل: يعين" عن ابن عباس رضي اهللا عنه يف قول اهللا تعاىل"

هذه أمساء رجال صاحلني من قوم : ال، ق"} )٢٣(وال تذَرنَّ وداً وال سواعاً وال يغوثَ ويعوق ونسراً
  "إخل...نوح

 عن الشرك وأمرهم بعبادة اهللا وحده ال شريك - عليه الصالة والسالم-قوم نوح ملا اهم نيب اهللا نوح
  :له؛ تواصوا فيما بينهم ذه الوصية الكافرة

 اليت تعبدوا من دون ال تطيعوا نوحاً عليه السالم، ال تتركوا آهلتكم: يعين" وقالوا ال نذرن آهلتكم"
هذه أمساء رجال صاحلني، وكان هذا يف " } وال تذَرنَّ وداً وال سواعاً وال يغوثَ ويعوق ونسراً{. " اهللا

، كانوا على - كما قال ابن عباس-األول، ألن الناس كانوا بعد آدم عليه السالم على دين التوحيد
 عشرة قرون، وكان هؤالء الصاحلون يف هذا - عليه الصالة والسالم-دين التوحيد دين أبيهم آدم

 حزنوا عليهم حزناً شديداً، -أم ماتوا يف سنة واحدة:  ويروى-، فلما ماتوا - عهد التوحيد-العهد
 هذه العاطفة فيهم، وأشار عليهم مبشورة ظاهرها النصح، - لعنه اهللا-وبكوا عليهم، فاستغل الشيطان

جيعلوا هلم صوراً على شكل متاثيل، كل : ديعة واملكر، أشار عليهم بأن يصوروا متاثيلهم، يعينوباطنها اخل
  واحد له صورة، وأن ينصبوا هذه التماثيل على
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أن انصبوا إىل : هذه أمساء رجال صاحلني من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم: "قال
فيها أنصابا، ومسوها بأمسائهم، ففعلوا، ومل تعبد، حىت إذا هلك أولئك ونسي جمالسهم اليت كانوا جيلسون 

  ".العلم عبدت
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

جمالسهم؛ من أجل أن ينشطوا على العبادة، إذا رأوهم تذكّروا حالتهم فنشطوا على العبادة، فهو جاءهم 
، وأن هذه وسيلة للنشاط على العبادة، والتقوى، من باب النصح، وأشار عليهم مبشورة ظاهرها اخلرب

والصالح، واإلقتداء ؤالء، إذا رأوا صورهم تذكّروا صالحهم وحالتهم فاقتدوا م، هذا ظاهر 
، ينظر إىل العواقب، إىل - لعنه اهللا-نصيحته، ولكنه يف الباطن ميكر م، ألنه يرمي إىل مرمى بعيد

 ما دام العلم -اس لألجيال القادمة، وإالَّ فإنه يعرف أن هؤالءاألجيال القادمة، يؤسس هذا األس
 لن يتركوا عبادة اهللا عز وجلّ، فقبلوا هذه املشورة ألن ظاهرها -موجوداً، وما دام أم على التوحيد

  .أا خري، وابتدعوا هذه البدعة
  .صحاا اخلريوهذا دليل على أن البدع ال جتوز وإن كان ظاهرها اخلري، وإن كانت نية أ

ابتدعوا هذه البدعة، وصوروا هذه التماثيل على جمالس هؤالء الصاحلني ومل تعبد يف هذا اجليل، ألم 
، -نِسخ العلم مبوت العلماء:  ويف رواية-على علم وعلى دين، لكن ملا مات هذا اجليل، ونسي العلم

 العلماء يكافحونه، ويردون كيده، إمنا  مع وجود العلماء، ألن- يف الغالب-ألن الشيطان ال يتسلّط
  .يتسلّط عند عدم العلماء

هذه " عبدت"مبوت العلماء الذي حيذّرون من الشرك، : يعين" حىت إذا هلك أولئك، ونسي العلم"
إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إالّ من أجل أن يتقربوا إليها، ويسقون : الصور ألن الشيطان قال هلم

  .دقوه يف هذاا املطر، فص
ومقالته هلذا اجليل املتأخر ختالف مقالته للجيل السابق، هذا من باب املكر، فصدقوه يف هذا فعبدوهم، 

 فبعث اهللا نبيه نوحاً عليه - عليه الصالة والسالم-ومن حينها حدث الشرك يف األرض، وغُير دين آدم 
  .السالم أول الرسل

  به هو الغلو يف الصاحلني مثّ بعث اهللاوهذا أول شرك حدث يف األرض، وسب
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ملا ماتوا؛ عكفوا على قبورهم، مثّ صوروا متاثيلهم، مثّ طال : قال غري واحد من السلف: "قال ابن القيم
  ".عليهم األمد، فعبدوهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
يد، ولكن مل يؤمن معه إالّ القليل كما قال نبيه نوحاً عليه السالم ينهى عن ذلك، ويريد ردهم إىل التوح

، كما قال كفّار قريش ملا اهم حممد صلَّى اللَّه علَيه } وقَالُوا ال تذَرنَّ آلهتكُم{: اهللا سبحانه وتعاىل
 ال تطيعوا حممداً فدين ،} وانطَلَق الْملَأُ منهم أَن امشوا واصبِروا علَى آلهتكُم{: وسلَّم عن الشرك

  .املشركني واحد من قدمي الزمان وحديثه
حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، اإلمام اجلليل، احلافظ، : ابن القيم هو" قال ابن القيم"

صاحب املصنفات املشهورة يف التوحيد واألصول والفقه وخمتلف العلوم، وهو أكرب تالميذ شيخ اإلسالم 
  . علماً وقدراً- رمحهما اهللا-ميةابن تي
  .وهذا تفسري وتوضيح ملا قاله ابن عباس رضي اهللا عنه. ملا مات هؤالء الصاحلون: يعين" ملا ماتوا: "قال
االعتكاف يف املساجد، كما عرفه : طول البقاء يف املكان، ومنه: العكوف هو" عكَفوا على قبورهم"

  .لزوم مسجد لطاعة اهللا: الفقهاء بأنه
  .هذه خطوة ثانية" مث صوروا متاثيلهم"
  .هذه خطوة ثالثة" مث طال عليهم األمد فعبدوهم"

  :فهذه اآلثار مع اآلية الكرمية تدلّ على مسائل عظيمة
حترمي الغلو يف الصاحلني، مبعىن ما ذكرناه يف الغلو، وأنه يؤول إىل الشرك، فإن غلو قوم : املسألة األوىل

 رمجة- والعياذ باهللا-م إىل الشركنوح يف الصاحلني آلباب ما جاء أن سبب كفر : "، فهذا شاهد للت
وهذا ظاهر، فإن ما وقع يف قوم نوح كان سببه الغلو يف " بين آدم وتركهم دينهم هو الغلو يف الصاحلني

  .الصاحلني
وكوننا . للصاحلنيالبناء على القبور من باب احملبة : وفيه رد على عباد القبور اليوم، الذين يقولون

نستغيث م، ونستشفع م، ونذبح هلم، وننذر هلم، ونتربك بتربتهم، هذا ليس من الشرك، هذا من 
هكذا فسروا احملبة والبغض، . للذين ينكرون هذا أنتم تبغضون الصاحلني: ويقولون. باب حمبة الصاحلني

  بأن
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  .- والعياذ باهللا-من انتكاس الفطَرترك عبادم، هذا : عبادم، والبغض: احملبة
فاآلية واألثر يردان عليهم، ألن هذا ليس من حمبة الصاحلني، وإمنا هو من الغلو فيهم الذي يؤول إىل 



  .- والعياذ باهللا-الشرك
: يف هذه اآلثار دليل على أن الغلو يف الصاحلني من سنة اليهود والنصارى، قال اهللا تعاىل: املسألة الثانية

}ينِكُمي دلُوا فغابِ ال تتلَ الْكا أَهفالغلو يف الصاحلني من سنة اليهود والنصارى، وليس من سنة } ي ،
  .املسلمني، فهؤالء القبوريون سلفهم اليهود والنصارى، وبئس السلف

دث فيه التحذير من التصوير، ونشر الصور، ألن ذلك وسيلة إىل الشرك، فأول شرك ح: املسألة الثالثة
  :يف األرض هو بسبب الصور املنصوبة، وهذه إحدى علّيت حترمي التصوير، ألن التصوير ممنوع لعلّتني

  .أنه وسيلة إىل الشرك: العلّة األوىل
  .أن فيه مضاهاة خللق اهللا سبحانه وتعاىل: العلّة الثانية

خلقوا حبة، أو ليخلقوا ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي، فلي: "وقد قال تعاىل كما يف احلديث القدسي
، فاملصور حياول أن يضاهي خلق اهللا تعاىل بإجياد الصورة، فلذلك جيعل هلا أعضاء، وجيعل هلا " شعرية

عينني، وجيعل هلا أنفاً، وجيعل هلا شفتني، وجيعل هلا وجهاً، وجيعل هلا يدين، وجيعل هلا رجلني، يضاهي 
فيها، وجيعل الصورة على شكل ضاحكة، أو على شكل خلق اهللا، إالّ أنه ال يقدر على نفخ الروح 

باكية، أو شكل مقطّبة اجلبني، أو مسرورة، كل هذا مضاهاة خللق اهللا، وإن كانوا يسمون هذا من باب 
الفنون، وهي فنون شيطانية، واجلنون فنون، فتسميته من باب الفنون ال يسوغ عمله، والتصوير ملعون 

ألن ذلك يؤول إىل الشرك باهللا عز وجلّ، وهذا . تصوير ونصب الصورالتحذير من ال: من فعله، ففيه
أعظم العلّتني يف النهي عن التصوير ونصب الصور، السيما صور املعظمني من امللوك والرؤساء ومن 
الصاحلني واملشايخ إذا نصبت فإن هذا يؤول إىل عبادا، ولو على املدى البعيد، ألن الشيطان حاضر 

  . والعواطفويشغل اجلهل
  يف اآلية واآلثار دليل على حترمي البدع يف الدين، وأا: املسألة الرابعة
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وهذه بدعة قوم . البدعة توصل إىل الشرك ولو على املدى البعيد: تؤول إىل الشرك، ولذلك قال العلماء
  .نوح وصلت إىل الشرك، وهذا شيء واضح

سن النية ال يسوغ العمل غري املشروع، ألن قوم نوح نيتهم حسنة، فيه دليل على أن ح: املسألة اخلامسة
عندما صوروا الصور يريدون النشاط على العبادة، وتذكر أحوال هؤالء الصاحلني، وال قصدوا الشرك 

أبداً، وإمنا قصدوا مقصداً حسناً، لكن ملا كان هذا األمر بدعة صار حمرماً ألنه يفضي إىل الشرك ولو 
  .دى البعيد، فالنية احلسنة ال تسوغ العمل غري املشروععلى امل

فيه بيان فضيلة وجود العلم والعلماء يف الناس، ومضرة فقدهم، : وهي عظيمة جداً: املسألة السادسة



ألن الشيطان ما جتزأ على الدعوة إىل الشرك مع وجود العلم ووجود العلماء، إمنا جتزأ ملا فُقد العلم 
فهذا دليل على أن وجود العلم ووجود العلماء فيه خري كثري لألمة، وأن فقدهم فيه شر ومات العلماء، 

  .كثري
فيه التحذير من مكر الشيطان، وأنه يظهر األشياء القبيحة مبظهر األشياء الطيبة حىت : املسألة السابعة

  .هذا من ناحية. يغرر بالناس
، ألنه تدرج بقوم نوح من تذكّر العبادة والنشاط ومن ناحية أخرى أنه يتدرج بالناس شيئاً فشيئاً

  .واملقصد احلسن، تدرج م إىل املقصد السيء والشرك باهللا عز وجلّ
وليسو هذا مقصوراً على شيطان اجلن، بل وشيطان اإلنس كذلك يعمل هذا العمل، فدعاة السوء 

شيطني الْأنسِ والْجِن يوحي {: يطان ميكرون باألمة اإلسالمية مثل ما ميكر الش- أيضاً-ودعاة الضالل
  .} بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُروراً

ملا ماتوا عكفوا على : "فيه دليل على حترمي الغلو يف قبور الصاحلني،، فقول ابن القيم: املسألة الثامنة
وف عندها، أو البناء عليها، أو غري ذلك التحذير من الغلو يف قبور الصاحلني، وذلك بالعك: فيه" قبورهم

 هلَيع لَّى اللَّهحذّر من البناء على القبور، وحذّر ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن أي مظاهر الغلو، والنيب ص
يه وسلَّم من الصالة عند القبور، والدعاء عند القبور، ألن ذلك وسيلة إىل الشرك، وحذّر صلَّى اللَّه علَ

ألن هذا " لعن اهللا زائرات القبور، واملتخذين عليها املساجد والسرج: "وسلَّم من إسراج القبور، فقال
ما عمل به هذا العمل إالّ ألنه يضر أو ينفع، ولذلك أوصى النيب صلَّى اللَّه علَيه : يغر العوام، ويقولون

  وسلَّم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
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ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي، إمنا أنا : "أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: وعن عمر
  .أخرجاه" عبد اهللا ورسوله: عبد، فقولوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هدمت البناء الذي : يعين" يتهإالَّ سو"هو املرتفع بالبناء، : املشرف" ال تدع قرباً مشرفاً إالّ سويته: "قال

عليه، وكذلك ى صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن جتصيص القبور، وطالئها باجلص، أو بالنورة، أو بالبويات، 
أو األلوان املزخرفة، ألن هذا يغر العوام، ويظنون أنه ما عمل به هذا العمل إالّ ألنه له خاصية، وى 

هلَيع لَّى اللَّهعن الكتابة على القبور، فال يكتب على القبور اسم امليت، وال تاريخ وفاته، وال ص لَّمسو 
هذا قرب العامل الفالين الذي عمل كذا وكذا، كل هذا ال جيوز، ألن هذا يغرر بالناس : مكانته، فال يقال

 هذه األمور ى عنها كل. ما كُتبت هذه الكتابة إالّ ألن هذا امليت له خاصية: فيما بعد، ويقولون



  .الشارع، ألا وسائل إىل الشرك
واملشروع يف القبور أن تدفن كما كان على عهد النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تدفن بتراا، وترفع عن 

األرض قدر شرب بالتراب من أجل أن تعرف أا قبور فال تداس، وجيعل عليها نصائب من طرفيها 
  .لقرب، ألجل أن ال يوطأ، وما زاد عن ذلك فهو ممنوعلتحديد ا

هكذا كانت القبور يف عهد النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وهذه سنة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف دفن 
  .األموات

ألن عمل قوم نوح فيه أن درأ املفاسد مقدم على جلب املصاحل، وهذه قاعدة مشهورة، : املسألة التاسعة
تذكر حالة الصاحلني، لكن املفسدة أكرب من هذا، وهو أن ذلك يؤول إىل : فيه مصلحة جزئية وهي

  .- والعياذ باهللا-الشرك
عمر بن اخلطاب بن عمرو بن نفَيل العدوي القرشي، ثاين اخللفاء : املراد به" وعن عمر: "قوله

يق، رضي اهللا تعاىل عن اجلميعالراشدين، وأفضل هذه األمة بعد أيب بكر الصد.  
فهو عمر بن اخلطاب الذي أعز اهللا به اإلسالم واملسلمني، وفتح اهللا على يديه الفتوحات يف املشرق 
واملغرب، حىت اتسعت رقْعة اإلسالم يف األرض، وله من الفضائل الشيء الكثري، رضي اهللا تعاىل عنه 

  . هلم بإحسان إىل يوم الدينوأرضاه وعن مجيع صحابة رسول اهللا والتابعني
هذا ي منه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن اإلطراء " ال تطْروين: "أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال"

،يف حقه  
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هذه صفة زيادة املدح واملبالغة فيه، كما هي عادة بعض املداحني من الشعراء وغريهم، و: واإلطراء هو
ذميمة، فإن كثرة املدح والزيادة يف ذلك منهي عنها يف حق الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ويف حق 
غريه، ولكن يف حق الرسول أعظم، ألن ذلك يؤدي إىل الشرك والكفر، فإن الغلو يف مدح األنبياء 

  .اءيؤدي إىل الشرك، كما حصل للنصارى واليهود حينما غلو يف األنبي
  .ال تزيدوا يف مدحي: يعنين" ال تطروين: "فمعىن قوله

سموا نصارى : أتباع عيسى عليه السالم، قيل: النصارى املراد م" كما أطرت النصارى ابن مرمي"
 ، وهم أهل} قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اِهللا{: الناصرة يف فلسطني، أو من قوله تعاىل: نسبة إىل البلد

 فهذا - كما عليه الناس اآلن-ملّة من امللل الكتابية، ويسمون بالنصارى، أما أن يسموا باملسيحيني
املسيحيون إالّ ملن اتبع املسيح عليه السالم، أما الذي مل يتبعه فإنه ليس مسيحيا، : غلط، ألنه ال يقال

  .النصارى: وإمنا هو نصراين، فامسهم يف الكتاب والسنة



اليهود نفروا من االسم اخلاص م يف الكتاب والسنة وهو اليهود فسموا أنفسهم إسرائيل، كما أن 
هذا هو .  فليسوا هم إسرائيل، وإمنا هم اليهود- عليه الصالة والسالم-وإسرائيل هو نيب اهللا يعقوب 

باهللا وعنادهم اللفظ املوضوع هلم، الذي ربطت به اللعنة والغضب من اهللا سبحانه وتعاىل بسبب كفرهم 
  .وتعنتهم، فهم اليهود

 ألم من ذرية يعقوب عليه السالم يف الغالب، وفيهم - كما مساهم اهللا بذلك-بنو إسرائيل: نعم، يقال
  .أناس يهود ليسوا من ذرية إسرائيل، لكن الغالب عليهم أم من بين إسرائيل

  .بنوا إسرائيل: اليهود، أو يقال: إسرائيل، وإمنا يقال: وعلى كل حال؛ ال جيوز أن يقال
  .كما غلت النصارى يف مدح املسيح عليه السالم: أي" كما أطرت النصارى" 
، } كُن{: ينسب إىل أمه عليها السالم ألنه ليس له أب، ألن اهللا خلقه من أم بال أب بقوله" ابن مرمي"

نه تكون ا من غري أب، فتكون ، أل)كلمة اهللا: (، ولذلك يقال} كُن{: فهو تكون بالكلمة من قوله
  فكان بأمر اهللا، هذا" كُن: "بأمر اهللا سبحانه وتعاىل حني قال له

)١/٢٧١(  

  

سبب تسميته كلمة اهللا، واهللا قادر على كل شيء، فاهللا خلق آدم من غري أب وال أم، خلقه من تراب 
، } ن نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجهاخلَقَكُم م{: بشراً سوياً، وخلق حواء من غري أم، خلقها من آدم

إِنَّ مثَلَ عيسى {: وخلق عيسى أم بال أب، وخلق سائر البشر من أم وأب، وهلذا يقول اهللا جل وعال
، فإذا كنتم تعجبون من خلق عيسى من أم بال أب، فآدم عليه } عند اِهللا كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ

، فال غرابة يف قدرة اهللا سبحانه } ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ{م أوىل بالعجب، ألن اهللا خلقه من تراب السال
وتعاىل، فاهللا قادر على كل شيء، ال تتحكّم فيه األسباب، وإمنا هو سبحانه يتحكّم يف األسباب 

  .درته سبحانه وتعاىلسبحانه وتعاىل، وال حجر على ق} يخلُق ما يشاُء{: واملخلوقات
وال يزالون على هذه . إنه ابن اهللا، أو هو اهللا، أو ثالث ثالثة: وكيف أطرت النصارى ابن مرمي؟، قالوا
  .املقالة إىل اآلن، يف إذاعام، ويف كتابام

 ، ألم مل يرتضوا أن يصفوا عيسى بأنه عبد اهللا- والعياذ باهللا-الغلو: فسبب وقوعهم يف هذا الكفر هو
إنه ابن اهللا جاء ليخلّص الناس من اخلطيئة، وقُتل وصلب من أجل أن : ورسوله، وإمنا زادوا وقالوا

  .خيلّص الناس من اخلطيئة، مثّ بعد قتله وصلبه قام وصعد إىل السماء
 ، فالذي قُتل }وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَكن شبه لَهم{: وهذا كذب محض، كذبه اهللا ورده بقوله

وصلب هو شخص غري املسيح، ألقى اهللا شبه املسيح عليه، فقُتل وصلب، ألنه خان ودلَّ الكفرة على 
وإِنَّ {: قال تعاىل: مكان املسيح، أما املسيح فإنه رفعه اهللا إليه، وهلذا مل جيزموا أن الذي قتلوه هو املسيح



هنم كي شلَف يهلَفُوا فتاخ ينلْمٍالَّذع نم بِه ما لَهم  {.  
فاحلاصل؛ أن هذا هو غلو النصارى، أم مدحوا املسيح ورفعوه فوق مرتلته، حىت عبدوه من دون اهللا، 

إِني عبد اِهللا آتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِياً {: وادعوا فيه الربوبية بسبب الغدو، وعيسى عليه السالم يقول
، ويف يوم القيامة يتربأ } )٣١(ي مباركاً أَين ما كُنت وأَوصانِي بِالصالة والزكَاة ما دمت حياًوجعلَنِ* 

وإِذْ قَالَ اُهللا يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من دون اِهللا قَالَ {: من هؤالء
قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبي{، فالعبادة حق اهللا ليست حقاً ملخلوق، } سكُونُ لا يم {

  ألن العبادة حق هللا سبحانه وتعاىل، مثّ رد ذلك} أَقُولَ ما لَيس لي بِحق{ما ينبغي وال يليق وال يصح 

)١/٢٧٢(  
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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد: الكتاب 
  صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان: املؤلف 
  مؤسسة الرسالة: الناشر 
  م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣الطبعة الثالثة، : الطبعة 

  ٢: عدد األجزاء 
 ]م الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل باحلواشيترقي[

، } إِنْ كُنت قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في نفِْسي وال أَعلَم ما في نفِْسك إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ{إىل اهللا 
ما {: التوبيخ هلؤالء، مثّ قالواهللا يعلم سبحانه وتعاىل أن عيسى مل يقل هذه املقالة، وإمنا هذا من باب 

قُلْت لَهم إِلَّا ما أَمرتنِي بِه أَن اعبدوا اَهللا ربي وربكُم وكُنت علَيهِم شهِيداً ما دمت فيهِم فَلَما توفَّيتنِي 
هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن ت١١٧(كُن ( ملَه رفغإِنْ تو كادبع مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت

 يمكالْح زِيزالْع تأَن ك١١٨(فَإِن (مقُهدص نيقادالص فَعني موذَا يهذا تصديق للمسيح عليه } قَالَ اُهللا ه
-خرون يوم القيامة، فهذا مآهلم السالم على رؤوس األشهاد يوم القيامة، حينما جيتمع األولون واآل

 يف الدنيا واآلخرة أنه عبد اهللا ورسوله، - عليه الصالة والسالم-، وهذا موقف املسيح -والعياذ باهللا
ليس له من الربوبية شيء، وال يستحق من العبادة شيئاً، وإمنا العبادة حق هللا سبحانه وتعاىل وحده ال 

العبادة، وحممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ليس له حق يف العبادة، شريك، وإذا كان املسيح ليس له حق يف 
  .ومجيع الرسل، فكيف بغريهم من األولياء والصاحلني

ففي هذا احلديث دليل على ما ساقه املصنف من أجله، وهو أن الغلو يف الصاحلني يسبب كفر بين آدم 
  .وتركهم دينهم

لَّى اللَّهبأمته، حيث حذّرهم مما وقعت فيه النصارىويف هذا شفقته ص لَّمسو هلَيع .  
  .النهي عن التشبه بالكفار: وفيه

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهر، أي" إمنا" "عبد اهللا ورسوله: إمنا أنا عبد، فقولوا: "مثّ قال صصأن : هذه كلمة ح
 الربوبية شيء، والعبد ال يغلى فيه ويطرأ، ويرفع شأين ومكانيت أنين عبد اهللا سبحانه وتعاىل، ليس يل من

  .فوق مرتلته
أرشدنا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إىل أن نقول فيه الكالم الواقع والالّئق به صلَّى " عبد اهللا ورسوله: فقولوا"

لَّى اللَّه علَيه وسلَّم بصفاته من فدلّ هذا على أنه يمدح ص. اللَّه علَيه وسلَّم، وهو أنه عبد اهللا ورسوله



العبودية والرسالة، واهللا جل وعال وصف حممداً بأنه عبد يف كثري من : غري زيادة ومن غري نقص، وهي
} )١(جاالْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعلْ لَه عو{: اآليات، يف مقام الترتيل قال تعاىل

: ، ويف مقام اإلسراء قال تعاىل} )١(تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيراً{، 
ثُم {: ، واملعراج يف قوله} سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى{

  )٩(فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى) ٨(دنا فَتدلَّى 

)١/٢٧٣(  

  

وإِنْ كُنتم في {: ، ويف مقام التحدي وصفه اهللا بالعبودية قال تعاىل} )١٠(فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى
م ةوروا بِسا فَأْتندبلَى عا علْنزا نمبٍ ميرنيقادص متاِهللا إِنْ كُن وند نم اَءكُمدهوا شعادو هثْلم ٢٣(ن( {

.  
  .رد على الغالة الذين يغلون يف حقه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" عبد اهللا: "ففي قوله
: ه وسلَّم، واملؤمنون يقولونرد على املكذبني الذين يكذّبون برسالته صلَّى اللَّه علَي" رسوله: "ويف قوله

  .هو عبد اهللا ورسوله
 لَّى اللَّههذا وجه اجلمع بني هذين اللّفظني، أن فيهما رداً على أهل اإلفراط وأهل التفريط يف حقه ص

لَّمسو هلَيع.  
قصيدة البردة رد على الذين غلو يف مدحه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من أصحاب القصائد، ك: وفيه

  :واهلمزية وغريمها من القصائد الشركية اليت غلت يف مدحه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، حىت قال البوصريي
  سواك عند حلول احلادث العمم... يا أكرم اخللق ما يل من ألوذ به 

  .فنسي اهللا سبحانه وتعاىل
  :مث قال

  إالّ قل يا زلة القدمفضالً و... إن مل تكن يف معادي آخذاً بيدي 
  .ما ينجيه من النار يوم القيامة إالّ الرسول: يعين

  :مث قال
  ومن علومك علم اللّوح والقلم... فإن من جودك الدنيا وضرا 

الدنيا واآلخرة كلها من جود النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، أما اهللا فليس له فضل، هل بعد هذا الغلو من 
  .غلو؟؟

واللّوح احملفوظ والقلم الذي كتب اهللا به املقادير هذا بعض علم النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ونسي اهللا 
  .- والعياذ باهللا-متاماً



وكذلك من ج على ج الربدة ممن جاء بعده، وحاكاه يف هذا الغلو، هذا كله من الغلو يف مدح النيب 
سو هلَيع لَّى اللَّهومن اإلطراءص لَّم.  

  أما املؤمنون فيمدحون الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مبا فيه من الصفات احلميدة والرسالة

)١/٢٧٤(  

  

  " .إياكم والغلو؛ فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو: "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: وقال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 هلَيع لَّى اللَّهكما عليه شعراء الرسول ص ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوالعبودية، كما أرشد إىل ذلك النيب ص
حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وكعب بن زهري، وعبد اهللا بن : وسلَّم الذين مدحوه وأقرهم، مثل

لَّى اللَّهرواحة، وغريهم من شعراء الرسول ص ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالذين مدحوه بصفاته ص لَّمسو هلَيع 
  .وردوا على الكفّار واملشركني

هذا هو املدح الصحيح املعتدل، الذي فيه األجر وفيه اخلري، وهو وصفه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بصفاته 
  .الكرمية من غري زيادة وال نقصان

إياكم والغلو، فإمنا أهلك من : "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: وقال: " رمحه اهللامث قال املصنف
، هكذا ذكره املصنف رمحه اهللا من غري أن يذكر راويه، ومن غري أن يعزوه إىل خمرج " كان قبلكم الغلو

  .من أصحاب الكتب، بل جعل مكان ذلك بياضاً
  .وخرجه أمحد يف مسنده، وأبو داود يف سننه، وابن ماجه يف سننهواحلديث رواه ابن عباس، 

وهذا حصل يف منصرفه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف حجة الوداع من مزدلفة إىل مىن من أجل رمي مجرة 
، فلقط له سبع " التقط يل احلصى: "العقبة، وملا كان يف الطريق بني مزدلفة ومىن قال البن عباس

يات مثل حصى اخلَذَف، وهي الصغار اليت تخذَف على رؤوس األصابع، وهي أكرب من احلمص حص
 هلَيع لَّى اللَّهبيده الكرمية، مثّ نفضها والناس ينظرون إليه، مثّ قال ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبقليل، فأخذها ص

لَّمسوهذا يدل على أن " إمنا أهلك من كان قبلكم الغلوأمثال هؤالء فارموا، وإياكم والغلو، ف: "و ،
  .الواجب علينا أن نتقيد بالعبادة كما جاءت

  .هذه كلمة حتذير" إياكم"فـ 
الزيادة على احلد املشروع، وهذا ال جيوز، وهو مردود وهالك، بل نتقيد : تقدم معناه، وهو" والغلو"

 اللَّه علَيه وسلَّم، وليس لنا تدخل يف حتديد العبادة بضوابط العبادة كما جاءت يف سنة رسول اهللا صلَّى
 لَّى اللَّها، وإمنا يتبع يف هذا ما دلّ عليه الدليل من كتاس اهللا وسنة رسوله صا، وهيئاومواقيتها وصفا

  .علَيه وسلَّم، علينا االمتثال فقط



)١/٢٧٥(  

  

فأخرجهم الغلو من : ارى غلو يف عيسى عليه السالم، يعينمثل النص" فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو"
 فهلكوا، وهم يريدون النجاة، لكن ملا كانت طريقتهم غري مشروعة مل - والعياذ باهللا-الدين إىل الكفر

حتصل هلم النجاة، وإمنا حصل هلم اهلالك، فكل أحد يريد النجاة من غري أن يسلك طريقها فإنه هالك، 
ع الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، مهما كلّف اإلنسان نفسه إذا خالف منهج الرسول ال جناة إالّ بإتبا

  .صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فإنه غالٍ وهالك، وهو مشابه ملن كان قبلنا من الغالة
 يف كل التحذير من الغلو يف العبادات، والغلو يف األشخاص، والغلو يف كل شيء، فالغلو: ففي هذا

، كل غلو فهو طريق هالك، وإمنا "كل شيء جاوز حده انقلب إىل ضده: "شيء ممنوع، واملثل يقول
  .} فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك وال تطْغوا{: طريق النجاة هو االعتدال واالستقامة

  .وما هلكت اخلوارج واملعتزلة وعلماء الكالم إالّ بسبب غلوهم
وارج عندهم عبادة عظيمة، حىت إن الصحابة حيقرون صالم إىل صالم، وعندهم قراءة للقرآن فاخل

 حىت هلكوا، وكل من فعل هذا فإنه -والعياذ باهللا-كثرية، لكنهم مل يقتصروا على املشروع، زادوا 
داً، وإمنا يكون يهلك، والتجربة موجودة، وما وصل أحد من املتنطّعني والغالة إىل النتيجة املطلوبة أب

  .سبيلهم اهلالك يف الدنيا واآلخرة
فهذا مما حيذّر منه يف هذا الزمان، ألن ظاهرة الغلو والتنطع كثرت إالّ من رحم اهللا عز وجلّ ، وذلك ملا 

  .فشا اجلهل يف الناس جاء الغلو وجاءت املخالفات بتزيني شياطني اإلنس واجلن
  . نلزم طريق االستقامة يف كل شيءفالواجب علينا أن حنذر من هذا، وأن

  .أما املعتزلة فغلوا يف ترتيه اهللا، حىت نفو صفات اهللا اليت وصف ا نفسه
  .-والعياذ باهللا-واملمثلة غلو يف إثبات الصفات، حىت شبهوا اخلالق باملخلوق، فغلو يف ذلك، فَضلّوا 

 كما جاءت، ترتيهاً بال تعطيل، هذا نفي وأهل السنة واجلماعة توسطوا؛ فأثبتوا هللا األمساء والصفات
  .للغلو يف الترتيه، وإثباتاً بال متثيل، هذا نفي للغلو يف اإلثبات، فهم توسطوا

)١/٢٧٦(  

  

  .قاهلا ثالثاً" هلك املتنطّعون: "أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: وملسلم عن ابن مسعود
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .أما املعتزلة فهم غلو يف الترتيه حىت نفو الصفات
  .واملمثلة غلو يف اإلثبات حىت شبهوا اهللا خبلقه، تعاىل اهللا عما يقولون



واخلوراج واملعتزلة غلوا يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حىت خرجوا على أئمة املسلمني، ومن 
  .اخلروج على األئمة: ىناألمر باملعروف والنهي عن املنكر، مبع: أصوهلم

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن : "واألمر باملعروف والنهي عن املنكرمطلوب، ولكن يف حدود الشريعة، قال ص
فجعل األمر باملعروف " رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه

، ومل يأمر باخلروج على الوالة، ونقض البيعة، والتفريق بني والنهي عن املنكر مراتب حسب االستطاعة
  .املسلمني، وهذه طريقة املعتزلة واخلوراج

واخلوارج خرجوا على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وانتهى م األمر إىل أن قتلوه 
ون عن املنكر، فسبب هلم هذا رضي اهللا عنه، هذا كله بسبب الغلو، بزعمهم أم يأمرون باملعروف وينه

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو"اهلالك، وهذا مصداق قوله ص. "  
فالغلو هالك يف الدنيا، وهالك يف اآلخرة، وال يأيت خبري أبداً، ودين اهللا بين الغايل فيه واجلايف عنه، دين 

، وسط بني الغلو وبني اجلفاء، وهذه األمة عدول خيار، ليس } م أُمةً وسطاًوكَذَلك جعلْناكُ{: اهللا وسط
  .فيهم غلو، وليس فيهم جفاء، وإمنا فيهم االعتدال، هذا هو طريق النجاة دائما وأبداً

  .يعين روى اإلمام مسلم رمحه اهللا يف صحيحه" وملسلم"قال 
، الصحايب اجلليل، والعامل الكبري، الذي يعد من عبد اهللا بن مسعود بن غافل اهلذيل" عن ابن مسعود"

أكابر علماء الصحابة، وإليه املرجع يف الفتوى، ورواية احلديث، وغري ذلك، فهو من أكابر الصحابة، 
   من أشد الناس حتذيراً من البدع- أيضاً-ومن السابقني األولني إىل اإلسالم، رضي اهللا تعاىل عنه، وكان
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  .ومواقفه من املبتدعة مشهورة، وكلماته رضي اهللا تعاىل عنه يف ذلك مأثورة" والغلو"
مجع متنطع، وأصل : املتنطعون" قاهلا ثالثا" هلك املتنطعون: "أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال"

التنطع يف : راد هناوامل. التنطع هو التقعر يف الكالم إظهاراً للفصاحة، هذا هو أصل التنطع يف اللغة
  .الكالم، والتنطع يف االستدالل، والتنطع يف العبادة

أن يتكلم اإلنسان بالكلمات الغريبة من اللغة اليت ال يفهمها الناس، فيأيت : والتنطع يف الكالم معناه
  .بأسلوب وألفاظ من وحشي اللغة ال يعرفها الناس

بأشياء ال يفهموا، فالناس حباجة إىل أن يبين هلم أن خياطب احلاضرين : وكذلك من التنطع يف الكالم
عقيدم وعبادم وطهارم ومعامالم، مثّ يذهب يتكلم يف أشياء بعيدة عنهم، بل بعيدة من جمتمعهم، 
يتكلم يف أمور السياسة، واألمور البعيدة، وأمور الدول، وأمور وسائل اإلعالم، وأمور بعيدة، العوام ال 

يئاً، وال يستفيدون منها شيئاً، وخيرجون من عنده جبهلهم، ال يعرفون أمور دينهم، بل يعرفون منها ش



منهم من ال يعرف كيف يصلي، منهم من ال يعرف كيف يتوضأ، ومنهم من ال يعرف كيف يغتسل من 
  .هذا من التنطع.. اجلنابة، فيخرجون جبهلهم، وما انتفعوا ذا الكالم البعيد الغريب عن أمساعهم

رض املتكلم أن يبين للناس أنه فاهم، وأنه مثقّف ولو على حساب احلاضرين، ولو ما فهموا، ولو ما وغ
  .عرفوا شيئاً

  .وهذا من التنطع
أن يتكلم يف حدود ما يفهمه احلاضرون، وما هم : واملطلوب من اخلطيب واحملاضر واملتكلم واملدرس
  .خالقهم، هذا هو املطلوبحباجة إليه يف أمور دينهم، ويف أمور معامالم وأ

وأن يكون قصده نفع احلاضرين، وتعليم احلاضرين، ال يكون قصده إظهار شخصيته، وإظهار فصاحته، 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّههلك املتنطعون: "فهذا هالك كما قال النيب ص. "  

تسقاء، حينما نلقي فلنحذر من هذا حينما نتكلم يف درس، حينما خنطب يف اجلمعة، أو عيد أو اس
  حماضرة، علينا أن نراعي حالة احلاضرين، وأن نأيت من
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الكالم مبا يفهمونه، وما يستفيدون منه، وأيضاً يكون بأسلوب سهل، ال نتعمد ايء بأساليب ال 
. هموايفهموا، وكلمات ال يفهموا، بل خيتار املوضوع املناسب، واألسلوب املناسب، واللغة اليت يف

  .هذا الذي يريد اخلري للناس، ويريد تعليم الناس
أما الذي يريد أن يظهر نفسه على حساب الناس، فهذا هو املتنطع، وهذا ال يفيد شيئاً، ويخرج كما 

  .دخل من غري فائدة
  .فعلينا أن نتنبه لذلك، لئال نكون من املتنطعني يف الكالم

  ".حدثوا الناس مبا يعرفون، أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله؟: "وأمري املؤمنني علي بن أيب طالب يقول
طريقة أهل الكالم وأهل املنطق الذين عدلوا عن االستدالل بالكتاب : أما التنطع يف االستدالل فهو

  .والسنة إىل االستدالل بقواعد املنطق، ومصطلحات املتكلمني
ت؟، جاءت من اليونان، استجلبوها واستعملوها واملنطق هذا من أين جاء؟، وقواعد املنطق من أين جاء

إن األدلة السمعية ال تفيد اليقني، وإمنا الذي : يف اإلسالم، وتركوا االستدالل بالكتاب والسنة، وقالوا
  .، فبذلك هلكوا- بزعمهم-يفيد اليقني هو األدلة العقلية 

مجاع املسلمني والقياس الصحيح الواجب أن يكون االستدالل باألدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإ
أن : حكمي يف أهل الكالم: "كما عليه علماء أهل السنة واجلماعة، وهلذا يقول اإلمام الشافعي رمحه اهللا

هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة : يضربوا باجلريد والنعال، وأن يطاف م يف القبائل، وأن يقال



  ".واشتغل بعلم الكالم
رك كالم اهللا وكالم رسوله ويأيت بقواعد املنطق، حىت يف العقائد وهو ما يسمونه اآلن فمن هؤالء من يت

علم التوحيد، ولذلك وقعوا يف اهلالك، وضلوا : علم التوحيد، يسمون علم املنطق، وعلم الكالم
ن وأضلوا، وقد انتهى أمرهم إىل احلرية، كما شهد بذلك أكابرهم، وبعضهم عند الوفاة أشهد احلاضري

  بأنه مات وهو
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، - والعياذ باهللا-ال يعرف شيئاً، مع أنه أفىن عمره يف علم الكالم واجلدل واملنطق، هذا مآل املتنطعني
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهم على أنفسهم موجودة، مما يدل على صدق قول الرسول صهلك : "وشهادا

  " .املتنطعون
أن يزيد اإلنسان يف العبادة على احلد املشروع، وهذه رهبانية :  كما سلف، هوأما التنطع يف العبادة فهو

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج : "النصارى، أما احلد املشروع فهو كما قال ص
دم التزوج، هذا هو االعتدال، وأما التبتل وع" النساء، وآكل اللحم، ومن رغب عن سنيت فليس مين

والصيام دائماً وال يفطر، والصالة كل الليل وال ينام، هذا كله من الغلو ومن التنطع الذي يهلك 
صاحبه كما هلكت النصارى يف رهبانيتهم، والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حذّر من الغلو، وحذّر من 

ا الدين متني، ولن يشاد الدين أحد إالّ غلبه، هذ: "رهبانية النصارى، وأمر باالعتدال والتوسط، وقال
إن املنبت ال أرضاً قطع، وال : "، وقال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم} فَاتقُوا اَهللا ما استطَعتم واسمعوا وأَطيعوا{

: ينبت، يعينالذي يكلّف نفسه بالسري وال يستريح وال يريح راحلته، هذا : واملنبت هو" ظهراً أبقى
ألن راحلته ماتت، وال أرضاً قطع ألن " فال ظهراً أبقى: "ينقطع ومتوت راحلته، ويقف يف وسط الطريق

أما لو أخذ الطريق على مراحل، وشيئاً فشيئاً، وأراح نفسه، وأراح راحلته لقطع الطريق، . املسافة باقية
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأوغلوا فيه برفق: "وبلغ املقصود وهلذا قال ص. "  

الزيادة فيها عن احلد املشروع، واملطلوب أن اإلنسان يتوسط يف : فاحلاصل؛ أن التنطع يف العبادة هو
  .العبادة من غري زيادة، ومن غري نقصان

  :ونبين هنا ما يستفاد من هذه األحاديث الختصار
علَيه وسلَّم، ألن ذلك يؤدي إىل الشرك، كما أدى التحذير من الغلو يف مدحه صلَّى اللَّه : املسألة األوىل

  .بالنصارى إىل الشرك
فيه الرد على أصحاب املدائح النبوية اليت غلوا فيها يف حقه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، : املسألة الثانية



  .كصاحب الربدة، وغريه
  " .كما أطرت النصارى ابن مرمي": فيه النهي عن التشبه بالنصارى، لقوله: املسألة الثالثة

)١/٢٨٠(  

  

.....................................................................................  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالنسبة إحياء املولد كل سنة، ألن النصارى حييون املولد ب: ومن الغلو يف حقه ص
للمسيح على رأس كل سنة من تارخيهم، فبعض املسلمني تشبه بالنصارى فأحدث املولد يف اإلسالم بعد 
مضي القرون املفضلة، ألن املولد ليس له ذكر يف القرون املفضلة كلها، وإمنا حدث بعد املائة الرابعة، أو 

  .وهو من التشبه بالنصارىبعد املائة السادسة ملا انقرض عهد القرون املفضلة، فهو بدعة، 
عبد اهللا، ورسوله، الداعي إىل : فيه مشروعية مدحه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بصفاته الكرمية: املسألة الرابعة

اهللا، بلّغ البالغ املبني، جاهد يف اهللا حق جهاده، كل هذا من صفاته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؛ فذكره 
  .طيب
كمال شفقته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم على أمته، وأنه حذّرها من : يستفاد من ذلك:  اخلامسةاملسألة

  .اإلطراء يف حقه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وحذّرها من الغلو، وحذّرها من التنطع
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها ص من . لتنطعاإلطراء والغلو وا: ثالثة أساليب جاء لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعها صنو

  .باب التأكيد والتحذير من الغلو
فيه أن من ى عن شيء فإنه يذكر البديل الصاحل عنه إن كان له بديل، فإنه صلَّى اللَّه : املسألة السادسة

  .هذا البديل الصاحل" اهللا ورسولهعبد : إمنا أنا عبد، فقولوا: "علَيه وسلَّم ملا اهم عن اإلطراء قال
النهي عن الغلو يف العبادات، ومنها حصى اجلمار، قال فيها صلَّى اللَّه علَيه : يف احلديث: املسألة السابعة

لَّمسالزيادة فيها عن : ، والغلو يف العبادات، هو" إياكم والغلو، فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو: "و
  .ة وكيفية ووقتاً، إىل غري ذلك، حنن ال نحدث شيئاً من عند أنفسناكمي: احلد املشروع

  .بدعة حقيقية، وبدعة إضافية: والبدعة تنقسم إىل قسمني
  .إذا أُحدث شيء ال أصل له، مثل املولد والتربك باآلثار: البدعة احلقيقية

ليلة النصف : وله، كما لو قلناأن نحدث للعبادة املشروعة وقتاً أو صفة مل يشرعها اهللا ورس: واإلضافية
  .من شعبان يصلون الناس ويتهجدون، أو نصوم النصف من شعبان

  فالصيام مشروع، وقيام الليل مشروع، لكن إذا حددناه بوقت ال دليل عليه فهذا
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غري بدعة إضافية، ألن أصل العبادة مشروع، ولكن تقييدها بوقت حمدد، منه إضافة إىل العبادة وهي 
  .مشروعة، فهذه بدعة تسمى إضافية

سبحوا ألف تسبيحة، كربوا ألف : ذكر اهللا مشروع؛ التسبيح والتهليل والتكبري، لكن إذا قلنا للناس
  .فهذا يعترب بدعة إضافية. كذا ألف مرة بدون دليل: تكبرية، قولوا
تدالل، والتنطع يف العبادة، وعرفنا فيه التحذير من التنطع يف الكالم، والتنطع يف االس: املسألة الثامنة

  .مباذا يكون التنطع يف الكالم، والتنطع يف االستدالل، والتنطع يف العبادة
: فيه تكرار النصيحة حىت ترسخ وتثبت، ألن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كرر قوله: املسألة التاسعة

  .هذه النصيحة، وتثبت يف قلوب السامعنيقاهلا ثالثاً، من أجل أن ترسخ " هلك املتنطعون"
  .واهللا تعاىل أعلم
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  : ]الباب العشرون[
  باب ما جاء يف التغليظ فيمن عبد اهللا عند قرب رجل صاحل،فكيف إذا عبده؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ملا " ، فكيف إذا عبدهباب ما جاء يف التغليظ فيمن عبد اهللا عند قرب رجل صاحل: "قال املؤلف رمحه اهللا 

التحذير من الغلو يف الصاحلني، وأنه سبب لكفر بين آدم، : ذكر املؤلف رمحه اهللا يف الباب الذي قبل هذا
  .وتركهم دينهم، ذكر يف هذا الباب الغلو يف قبورهم، ألنه نوع من الغلو فيهم

  .بيان شدة األمر، خالف التسهيل أو التخفيف: والتغليظ معناه
عبد اهللا بدعاء اهللا عند القرب رجاء اإلجابة، يظن أن الدعاء يف هذا " بد اهللا عند قرب رجل صاحلفيمن ع"

املكان سبب لإلجابة، أو بالصالة، يظن أن الصالة عند القرب سبب لإلجابة، أو الذبح عند القرب، وإن 
وأن العبادة عند القرب هلا مزية كان الفاعل يعبد اهللا ذه العبادات ولكنه فعلها عند القرب رجاء أن تقبل، 

عن العبادة يف مكان آخر، فهذا مبين على ظن فاسد، ألن القبور ليست مكاناً للعبادة، وأن العبادة 
عندها وإن كانت خالصة هللا فإا سبب للشرك، وهلذا حذّر النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من العبادة عند 

  .القبور سدا للذريعة
  .إذا كان يدعو القرب، ويستغيث بامليت؛ فهذا شرك أكربأما 

وأما إذا كان يعبد اهللا خملصاً له العبادة لكن عند القرب، فهذا وسيلة إىل الشرك، وطريق إىل الشرك، فهو 
  حمرم، فكيف إذا عبده؟



: نادون املوتىوالذي عليه القبوريون اليوم، أم يعبدون القبور صراحة؛ ويستغيثون ا، ويذحبون هلا، وي
املدد يا فالن، املدد يا بدوي، املدد يا علي، يطلبون منهم املدد صراحة، ويذحبون هلم، وينذرون هلم، 

  .ويصرفون هلم أنواعاً من العبادة، فهم داخلون فيمن عبد القرب

)١/٢٨٣(  

  

لَيه وسلَّم كنيسة أن أم سلمة رضي اهللا عنها، ذكرت لرسول اهللا صلَّى اللَّه ع: يف الصحيح عن عائشة
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل أو العبد الصاحل؛ : "رأا بأرض احلبشة، وما فيها من الصور، فقال

  " .بنوا على قربه مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار اخللق عند اهللا
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .صحيح البخاري وصحيح مسلم: يف الصحيحني: يعين" يف الصحيح: "قال
  .أم املؤمنني، بنت أيب بكر الصديق" عن عائشة"
هند بنت أيب أمية املخزومية، القرشية، زوج أيب سلمة، هاجرت هي وزوجها أبو : امسها" أن أم سلمة"

، اهلجرة إىل احلبشة، واهلجرة إىل املدينة، وتويف أبو سلمة رضي اهللا عنه يف املدينة: سلمة اهلجرتني
  .- رضي اهللا تعاىل عنها-فتزوجها رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فصارت من أمهات املؤمنني

الكنيسة هي معبد النصارى " أا ذكرت لرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كنيسة رأا يف أرض احلبشة"
 فهي معبد خاص لفرد من النصارى خيلو فيه، أما الصومعة. الذي جيتمعون فيه يوم األحد لعبادم

  .فالصومعة لألفراد من النصارى، وأما الكنيسة فهي للجميع. وينقطع عن الدنيا
  .من صور الصاحلني: يعين"وما فيها من الصور"
"بالكسر خطاب ألم سلمة، وجيوز الفتح" أولئك" :خطاب للمذكر، ولكن الكسر أشهر، ألنه " أولئك

  .خياطب امرأة
هل قال الرسول صلَّى : هذا شك من الراوي"  أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل أو العبد الصاحل"

اللَّه علَيه وسلَّم رجل أو عبد، وهذا من حتريهم رضي اهللا عنهم يف الرواية، وأنه مل جيزم باللّفظ الذي قاله 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالنيب ص.  

اختذوا عليه كنيسة : املصلى واملتعبد، يعين: مصلى، فاملراد باملسجد هنا: أي" ه مسجداًبنوا على قرب"
  .يتعبدون فيها، فسمي مسجدا

صور الصاحلني، ينصبوا يف هذا املكان، من باب الغلو يف الصاحلني : أي" وصوروا فيه تلك الصور" 
هذا الباب، هو من باب تعظيم الصاحلني، أو وختليد شخصيام، واختاذ التماثيل ختليداً للشخصيات من 



تعظيم العظماء، ولو كانوا من غري الصاحلني كالرؤساء والسالطني وامللوك، وهذا ال جيوز يف اإلسالم، 
  ألنه وسيلة

)١/٢٨٤(  

  

  .فتنة القبور، وفتنة التماثيل: هؤالء مجعوا بني فتنتني
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .ا يف مواطن العبادة، كاملساجد وحمالت العبادة، فهذا األمر أشدإىل الشرك، والسيم
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهشرار اخللّق عند اهللا"مث قال ص فدلّ على أن من بىن املسجد على القرب، أو " أولئك

 الناس أشد: مجع شر، وهو أفعل تفضيل، واملراد به: وشرار. صور الصور ونصبها؛ أنه من شرار اخللق
، ويف احلديث - والعياذ باهللا-شرا، فدلّ على أن الذي يبين املساجد على القبور أنه أشد الناس شرا

إن من شرار اخللق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون املساجد على : "اآلخر الذي سيأيت
راف األمة، وما حدث الشرك يف هذه ألم فتحوا للناس باب الشرك ذا الفعل، وتسببوا يف احن" القبور

  .األمة إالّ بسبب البناء على القبور
الشيعة، الفاطميون، مثّ :  هم- كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية-وأول من بىن على القبور يف اإلسالم

  .قلدهم من قلدهم من املنتسبني إىل السنة من الصوفية وغريهم، فبنيت املساجد على القبور يف األمصار
وال تزال األمة اإلسالمية تعاين من شر هذه القبور وفتنتها، وحدوث الشرك يف األمة، الذي ال يقره من 
يؤمن باهللا ورسوله، ألنه شرك صراح، وأصبحت هذه املساجد املبنية على القبور أوثاناً تعبد من دون 

إِنا {: الم، كالذين يقولوناهللا، ويظن أصحاا أن ذلك من اإلسالم، وأن من أنكره فهو خارج عن اإلس
، فهم شرار اخللق، وإن كانوا يزعمون يف أنفسهم أن } وجدنا آباَءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ

  .ذلك إصالح، وأم خري اخللق
ليهود ا: يعين" فهؤالء: "مث ذكر الشيخ عبارة لشيخ اإلسالم ابن تيمية بعد احلديث وهي قوله

  .والنصارى
فتنة القبور هي الغلو يف القبور، وتعظيم القبور حىت تتخذ " فتنة القبور، وفتنة التماثيل: مجعوا بني فتنتني"

  .متعبدات، هذه فتنة عظيمة يف األمم السابقة ويف هذه األمة
وقع الشرك فيهم فتنة التماثيل، وهي فتنة قدمية كما يف قصة قوم نوح، فقوم نوح إمنا : والفتنة الثانية

بسبب نصب التماثيل، ووقع الشرك يف اليهود بسبب متثال العجل الذي عمله السامري، ووقع الشرك 
  يف النصارى بسبب نصب الصليب على

)١/٢٨٥(  



  

: ملا نزل برسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؛ طَفق يطرح مخيصة له على وجهه، فقال: وهلما عنها قالت
  :ذلكوهو ك

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
صورة املسيح بزعمهم، ويخشى أن يقع الشرك يف هذه األمة بسبب نصب التماثيل للعلماء والعباد 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالصاحلني، فهذه فتنة عظيمة، حذّر منها النيب ص.  
  .البخاري ومسلم: أي" وهلما: "قال
  .-عليه الصالة والسالم-نزل به املوت :. يعين" سول اهللا ملا نزل بر: عنها قالت"
"قطَف "قجعل يفعل كذا: من أفعال الشروع عند أهل اللغة، أي: طَف.  
  .كساء له أعالم، أي فيه خطوط: يضعها، واخلميصة: أي" يطرح مخيصة"
  .الةيغطّي وجهه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ا وهو يف هذه احل" على وجهه"
  .- عليه الصالة والسالم-ضيقت نفسه: أي" فإذا اغتم ا"
  .من أجل أن يتنفّس" كشفها"
يف هذه احلالة احلرجة، مل يشتغل عن الدعوة إىل التوحيد، وإنكار الشرك، : يعين" - وهو كذلك-فقال"

  .ونصيحة األمة، صلوات اهللا وسالمه عليه
ته أن تفعل عند قربه ما فعل من قبلها من األمم عند قبور أنه ملا شعر باملوت خشي على أم: واملناسبة

  . عليه الصالة والسالم-األنبياء والصاحلني، فلم يترك الفرصة تذهب، وإمنا استغلها بالنصيحة لألمة
فإذا كان النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حيذّر من الشرك وهو يف هذه احلالة، فهذا دليل على أن التحذير 

ن الشرك أمر متعين، وأنه جيب على الدعاة أن يهتموا ذا األمر اهتماماً بالغاً قبل غريه، قبل أن حيثوا م
الناس على الصالة والصيام، وترك الربا، وترك الزنا، وترك شرب اخلمر، قبل ذلك ينهوهم عن الشرك، 

د أن يبدأ به، وأن يعمل على إزالته السيما إذا كان واقعاً يف األمة، فالسكوت عنه من الغش لألمة، فالب
  .قبل كل شيء، ألنه إذا صلحت العقيدة صلحت بقية األعمال

أما إذا فسدت العقيدة فال فائدة يف األعمال كلها، ولو ترك الربا، وتصدق مباله، وصلى الليل والنهار، 
ًء منثوراً، ال فائدة وصام الدهر، وحج، واعتمر، وعنده شيء من الشرك األكرب، فإن أعماله تكون هبا

  منها، أما إذا كان موحداً خالياً من

)١/٢٨٦(  

  



  " .لعنة اهللا على اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد"
  .أخرجاه. حيذِّر ما صنعوا، ولوال ذلك أُبرز قربه، غري أنه خشي أن يتخذ مسجداً
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ائر، ولو وقع يف الزنا، ووقع يف الربا، ووقع يف احملرمات اليت دون الشرك، فإنه الشرك، فلو وقع يف الكب
يرجى له املغفرة، وإن عذب بذنوبه فإنه ال خيلد يف النار وهو مؤمن موحد، حكمه حكم املؤمنني، والبد 

فائدة يف له من دخول اجلنة بتوحيده وإميانه، وإن كان ضعيفاً، أما إذا كان عنده شرك أكرب، فهذا ال 
  .أعماله، لو ترك احملرمات كلها، وأدى الواجبات كلها ومل يتجنب الشرك، فإنه ال فائدة يف أعماله كلها

فكيف إذاً تم جبوانب فرعية، أو جوانب جزئية، ونترك هذا األمر اخلطري يعج يف جسم األمة 
عن األمة؟؟ حبجة أننا نريد أن جنمع اإلسالمية، وال حنذّر منه، وال ندعوا إىل تركه، وال نسعى يف إزالته 

  .األمة كما يقولون
هذا هو صميم الدعوة، هذا هو الذي جاءت الرسل من أوهلم إىل آخرهم للتحذير منه، كل رسول 

، الن العبادة ال تنفع مع وجود الشرك، فهذا أمر } واعبدوا اَهللا وال تشرِكُوا بِه شيئاً{: يقول لقومه
  .عظيم

  .الطرد واإلبعاد من رمحة اهللا: اللعنة هي" لعنة اهللا على اليهود والنصارى: "ى اللَّه علَيه وسلَّمقوله صلَّ
  .األمة الضالة: األمة املغضوب عليها، والنصارى: واليهود

}الِّنيال الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمم من هذه األ: املغضوب عليهم} غَي مة، ممن علم اليهود، ومن اقتدى
النصارى الذين يعبدون اهللا على غري علم، بل بالبدع واحملدثاث : ومل يعمل بعلمه، والضالون هم

  .واخلرافات من النصارى وكل من اقتدى م
أمكنة للعبادة يصلون عندها، يدعون اهللا عندها، ظنا منهم أن : يعين" اختذوا قبور أنبيائهم مساجد"

 من العبادة يف األمكنة األخرى، مع أن العبادة عند القبور ال جتوز، ألا وسيلة العبادة عند القبور أفضل
  .إىل الشرك

  أن الذي محل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم على أن: أي" حيذّر ما صنعوا: "قالت عائشة رضي اهللا عنها
  اليهود والنصارى،أنه حيذّر أمته مما صنع : يقول هذه الكلمة يف هذه احلالة احلرِجة

)١/٢٨٧(  

  

فالذي محله على هذا حتذير هذه األمة . لئال يفعلوا بقرب نبيهم ما فعل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم
لئال تعمل هذا العمل، فال تتخذ القبور مساجد، سواء بين عليها أو مل ينب عليها، إذا بين عليها فاألمر 

  . عندها، ودعا عندها فكذلك، هذا من اختاذها مساجد كما يأيتأشد، وإذا مل ينب عليها، وصلّي



ولوال اخلوف من أن حيصل عند قربه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مثل ما حصل عند قبور : أي" ولو ذلك"
  .أنبياء بين إسرائيل

  .لدفن يف مكان بارز يراه الناس: أي" أبرز قربه"
  .لضمبا" خشي"بالفتح، أو " ولكنه خشي"
  .مكان صالة ودعاء، كما فعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم: يعين" أن يتخذ قربه مسجداً"

 نفا هلذا الباب ديف بيته يف حجرة عائشة، داخل - عليه الصالة والسالم-فقطعاً هلذه الذريعة وسد 
  .اجلدران وحتت السقف، ال يراه أحد

مانة، فال يزال يف بيته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حماطاً باجلدران ال يراه  يف صيانة وأ- واحلمد هللا-وال يزال"
  .أحد، صيانة لقربه أن يفعل عنده كما فعلت اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم

  .لبقيعهذه هي احلكمة يف دفنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف بيته، وعدم دفنه يف املقربة مع أصحابه يف ا
  :قال ابن القيم

  قد ضمه وثناً من األوثان... ودعا بأن ال جيعل القرب الذي 
  وأحاطه بثالثة اجلدران... فأجاب رب العاملني دعاءه 
  يف عزة ومحاية وصيان... حىت اغترت أرجاؤه بدعائه 

  .دها، والدعاء عندهافدلّ ذلك على حترمي الغلو يف القبور، والبناء عليها، واختاذ بقاعها أمكنة للصالة عن
  :ويستفاد من هذين احلديثني مسائل عظيمة

  حترمي البناء على القبور، ألن ذلك وسيلة إىل الشرك باهللا عز وجلّ،: املسألة األوىل

)١/٢٨٨(  

  

ألن القرب إذا بين عليه بنية، أو جعل عليه ستائر وزخرف، فإن العوام واجلهال يفتتنون به، ويظنون أنه ما 
كما هو الواقع-مل به هذا العمل إالّ ألن فيه سراً، وأنه حمل للعبادة والدعاء وطلب احلاجات ع- ،

وهلذا كان هدي اإلسالم يف القبور أن امليت يدفن يف املقربة العامة مع أموات املسلمني، ويدفن يف تراب 
 من أجل أن يعرف أنه قرب فال قربه الذي حفر منه، ال يزاد عليه، ويرفع عن األرض قدر شرب من التراب

 لَّى اللَّهبىن عليه شيء، هكذا كان قرب النيب وكانت قبور الصحابة يف عهد رسول اهللا صداس، وال يي
علَيه وسلَّم، وهذا هو هدي اإلسالم يف القبور، ال يبىن عليها بنية، وال يكتب عليها، وال تزخرف، وال 

فُعلت صارت وسيلة إىل الشرك، وقد أمر النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم دم جتصص، ألن هذه األمور إذا 
" إالّ سويته] مرتفعاً: يعين[ال تدع قرباً مشرفاً : "القبور املشرفة، فقال لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

فتنت به، فالقبور إذا هدمت ما عليه من البناء، حىت يصبح كسائر القبور ال يلفت النظر، وال ي: يعين



كانت على اهلدي الشرعي ال يفتنت ا، أما إذا بين على بعضها، وجصص، وزخرف، فإن الناس 
  .سينصرفون إليه والبد

يف احلديث دليل على حترمي العبادة عند القرب، حىت ولو مل يبن عليه بنية، ال بدعاء، وال : املسألة الثانية
بنذر، وال بغري ذلك، وإمنا هدي اإلسالم أن القبور تزار من أجل السالم على بصالة، وال بذبح، وال 

األموات، والدعاء هلم باملغفرة والرمحة، واتعاظ الزائر بأحوال املوتى، هذا هو هدي اإلسالم يف القبور، 
  .، وال تمتهن، بل يحافظ عليها، فال تهان وال تداس- أيضاً-وأن ال تهان القبور

سالم وسط بني إفراط وتفريط، بني الغلو فيها، وبني التساهل يف شأا وإهانتها، يحافظ عليها فهدي اإل
، ألن من الناس من - واحلمد اهللا-اإلسالم، ولكنه ال يغلو فيها، هدي اإلسالم هو الوسط يف كل شيء

بِدوسِ األقدام عليها، أو ميتهن القبور، ويبين عليها املساكن، أو جيعلها حمالً للقمامات والقاذورات، أو 
  .مرور احليوانات عليها، أو يقضون حوائجهم ويبولون عليها، وهذا حرام ال يقره اإلسالم

  فيه دليل على حترمي نصب الصور من التماثيل وغريها، ألن: املسألة الثالثة

)١/٢٨٩(  

  

  .وحذلك وسيلة إىل الشرك ذه الصور ولو على املدى البعيد، كما حصل لقوم ن
فيه دليل على أن النية الصاحلة ال تسوغ العمل السيء، فهؤالء إمنا فعلوا هذا لظنهم أن : املسألة الرابعة

، أو ختليداً - كما يقولون-فيه خرياً، وفيه تذكراً ألحوال هؤالء الصاحلني، أو إكراماً للصاحلني
ع ألنه يفضي إىل الشرك يف لذكراهم، فهذا وإن كان قصدهم فيه حسناً، فإن هذا العمل غري مشرو

  .العبادة، والشارع جاء بسد الذرائع املُفضية إىل الشرك دون نظر إىل نيات أصحاا
فيه دليل على جواز لعن الكفار وأصحاب الكبائر على وجه العموم، ألن النيب صلَّى : املسألة اخلامسة

على العموم، فلعن الكفار وأصحاب الكبائر على اللَّه علَيه وسلَّم لعن اليهود والنصارى، وهذا لعن 
  .العموم ال بأس به ألجل التنفري يف فعلهم، وأما لعن املعين ففيه خالف

يف احلديثني دليل على التحذير من التشبه بالنصارى، ألن البناء على القبور والصالة : املسألة السادسة
حيذّر ما : " ففي قول عائشة رضي اهللا عنهاعندها من هدي النصارى، وحنن منهيون عن هدي النصارى،

  .دليل على النهي عن التشبه بالنصارى، والسيما يف أمور العقيدة" صنعوا
أن الذين يبنون على القبور والذين يذهبون إليها للتعبد عندها هم شرار اخللق، ال أحد : املسألة السابعة

اخلمر والسارق أخف من الذي يبين على شر منهم، ألن معصيتهم فوق كل معصية، فالزاين وشارب 
  .القبور، ولو كان زاهداً عابداً

 ومعه أصل التوحيد وأصل العقيدة هذا خري من الذين يبنون - الذي يشرب اخلمر-فالزاين والشارب



على القبور، والذين يذهبون للعبادة عندها، وإن كانوا يبكون الليل والنهار، ويصومون، فهم شرار 
  .-اذ باهللا والعي-اخللق

فيه دليل على أن املصورين هم شرار اخللق، ألن فعلهم هذا وسيلة إىل الشرك، وألنه : املسألة الثامنة
: يعين" ومن اظلم ممن ذهب خيلق كخلقي: "مضاهاة خللق اهللا، قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي

دلّ على أن املصورين هم شرار ملا وهذا تعجيز هلم، ف" فليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعرية"املصورين، 
  اخللق، سواء كانوا يصورون ببناء التماثيل، أو يصورون بالرسم، أو يصورون بالتقاط الصور باآللة

)١/٢٩٠(  

  

ومن أخرج . الفوتوغرافية، كل ذلك داخل يف الوعيد والنهي الشديد، وأم شرار اخللق عند اهللا
  . فليس له دليل وال عربة بقولهالتصوير بالكمرة عن حكم التصوير املنهي عنه

يف احلديث دليل على وجوب االهتمام بأمر العقيدة، والدعوة إليها قبل كل شيء من : املسألة التاسعة
عليهم الصالة -أنواع الفساد، نبدأ بإصالح العقيدة قبل إصالح األمور األخرى، ألن هذا منهج األنبياء 

  .-والسالم
يل على كمال حرصه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم على أمته، ونصيحته ألمته، يف احلديث دل: املسألة العاشرة

وأنه بلّغ البالغ املبني حىت يف آخر حلظة من حياته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، بل يف حالة حرِجة، وهي حالة 
  .االحتضار

  .ى اللَّه علَيه وسلَّم يف بيتهفيه دليل على بيان احلكمة من دفنه صلَّ: املسألة احلادية عشر
 لَّى اللَّهوعدم دفنه يف املقربة العامة، وأن ذلك ألجل احلفاظ على عقيدة املسلمني من الغلو يف حقه ص
علَيه وسلَّم، وأن يفعل عند قربه كما فُعل عند قبور األنبياء والصاحلني يف بين إسرائيل، هذا هو بيان 

  .احلكمة
إن مسجد الرسول مبين على : ه بيان اإلشكال الذي ال يزال يتردد عند بعض الناس، ويقولونوهذا في

  .القرب، فهذا دليل على جواز البناء على القبور بزعمهم
إن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مل يدفن يف املسجد، وإمنا دفن يف بيته خارج املسجد، واحلكمة يف : ونقول

ته أم املؤمنني أنه خشي أن يتخذ مسجداً، فالبيت منفرد عن املسجد، ويف معزل عن ذلك ما ذكر
املسجد، وإمنا أدخل البيت يف املسجد بعد عهد اخللفاء الراشدين يف وقت الوليد بن عبد امللك؛ ملا أراد 

 هلَيع لَّى اللَّهم التوسعة من جهة املشرق، فأدخل حجرة النيب صومل يكن أن يوسع املسجد عم ،لَّمسو
هذا مبشورة أهل العلم، وإمنا هذا عمل اخلليفة بدون مشورة أهل العلم، ولكن مع هذا فالبيت ال يزال 

على شكله وحيازته، واملسجد ال يزال على وضعه واحلمد هللا، وما حيصل من الناس اجلهال إمنا يكون يف 



ومصون عنهم، وال يرونه، وهلذا ملا دعا النيب مسجد الرسول وليس عند القرب، ألن القرب بعيد عنهم، 
استجاب اهللا دعاءه، فصانه يف بيته، " اللهم ال جتعل قربي وثناً يعبد: "صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ربه قال
  :وهلذا يقول العالمة ابن القيم

)١/٢٩١(  

  

: يه وسلَّم قبل أن ميوت خبمس وهو يقولمسعت النيب صلَّى اللَّه علَ: وملسلم عن جندب بن عبد اهللا قال
إين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل، فإن اهللا قد اختذين خليالً كما اختذ إبراهيم خليالً، ولو كنت "

  .متخذاً من أميت خليالً، الختذت أبا بكر خليالً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ثالثة اجلدرانوأحاطه ب... فأجاب رب العاملني دعاءه 
  .- عليه الصالة والسالم-صار القرب داخل اجلدران، فال يرى أبداً، وذلك صيانة له عن الغلو : يعين
  .جندب بن عبد اهللا البجلي، رضي اهللا تعاىل عنه: هو" وملسلم عن جندب بن عبد اهللا: "قوله

مخس سنني، وحيتمل أن : حيتمل أن املراد" ت خبمسمسعت النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قبل أن ميو: قال"
  .مخس ليال: املراد

برأ القلم إذا قطعه : نفي الشيء واالبتعاد عنه، كما يقال: الرباءة معناها" إين أبرأ إىل اهللا: وهو يقول"
  .ابتعد عن ذلك وأكرهه: أي" أبرأ إىل اهللا"البعد واالنقطاع، فـ : وأبعد جزءا منه، فالربء هو

من الصحابة، فليس له من الصحابة خليل، والسبب يف ذلك، أن اهللا اختذه " كون يل منكم خليلأن ي"
خليالً، واخلُلّة ال تقبل االشتراك، فال ميكن أن يكون خليل اهللا وخليل أحد من اخللق، ألن اخلُلّة البد أن 

  :لشاعرتكون لواحد، ال تقبل االشتراك، واخلُلّة هي أعلى درجات احملبة، كما قال ا
  وبذا مسي اخلليل خليالً... ختللت مسلك الروح مين 

وعباد اهللا وأنبياؤه كلهم يشتركون يف احملبة، فاهللا حيب التوابني، وحيب املتطهرين وحيب املتقني، وحيب 
هيم، كما يف قوله حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وإبرا: احملسنني، أما اخلُلّة فهي مل حتصل إالّ الثنني فقط، مها

، أما بقية األنبياء واملؤمنني فإن اهللا حيبهم وحيبونه كما جاءت بذلك } واتخذَ اُهللا إِبراهيم خليالً{تعاىل 
  .النصوص لكن مل يتخذ اهللا منهم خليالً

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيل وجاز يل على فرض: يعين" ولو كنت متخذاً من أميت خليالً: "مثّ قال ص لو صح 
  .أن أختذ من أميت خليالً

)١/٢٩٢(  

  



أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، إالّ فال تتخذوا القبور مساجد؛ فإين أاكم 
  " .عن ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
، وأنه أحب الناس إىل -اىل عنه رضي اهللا تع-فهذا فيه فضيلة أيب بكر الصديق" الختذت أبا بكر خليالً"

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرسول اهللا ص.  
فعبد اهللا بن عثمان، ولُقّب بالصديق لكثرة صدقه مع اهللا سبحانه وتعاىل ومع : وأبو بكر كنيته، أما امسه

  . عنهرسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومع عباد اهللا، فهو كثري الصدق، رضي اهللا تعاىل
هذا فيه إشارة إىل استخالف أيب " ولو كنت متخذاً من أميت خليالً الختذت أبا بكر خليالً: "ويف قوله

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقال هذا يف آخر حياته، كما أنه ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبكر من بعده ألن الرسول ص
لناس، وملا قيل له عن عمر؛ أىب وغضب، وأمر أن يؤمر أبو بكر يف مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي با

  .أن يصلّي بالناس، فهذا فيه إشارة إىل خالفته
عمر : ويف ذلك رد على الرافضة الذين يبغضون أبا بكر الصديق، ويطعنون يف خالفته وخالفة إخوانه

وها، وظلموا عليا، هكذا إن اخلالفة لعلي بعد الرسول، وإمنا الصحابة اغتصب: وعثمان، ويقولون
  .فعلي رضي اهللا هو اخلليفة الرابع وهذا بإمجاع املسلمني. - قبحهم اهللا-يقولون

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوإن من كان قبلكم "حرف تنبيه، " : أال"أال وإن من كان قبلكم : "مثّ قال ص
قبور األنبياء ويبنون عليها املساجد يعين أن اليهود والنصارى يغلون يف " يتخذون القبور مساجد

  .ويصلون عندها
ومعىن اختاذها مساجد . مرة ثانية ألجل التنبيه والتأكيد" أال"كرر كلمة " أال فال تتخذوا القبور مساجد"

  .مصليات: أي
  .تأكيد بعد تأكيد، ألمهية هذا األمر" فإين أاكم عن ذلك: "مثّ مل يقتصر على هذا، بل قال

  :بور مساجد على معنينيواختاذ الق
  .اختاذها مصليات يصلّى عندها وإن مل ينب مسجد، كما يأيت: -وهو املراد ذا احلديث: املعىن األول

)١/٢٩٣(  

  

  . من فعله- وهو يف السياق -فقد ى عنه يف آخر حياته، مثّ إنه لعن
، فإن الصحابة "يتخذ مسجداًخشي أن : "والصالة عندها من ذلك، وإن مل ينب مسجد، وهو معىن قوهلا

  .مل يكونوا ليبنوا حول قربه مسجداً
  ـــــــــــــــــــــــــــــ



أن يبىن عليها مسجد كما حصل من اليهود والنصارى وكما حصل يف القرون املتأخرة من : املعىن الثاين
  .هذه األمة

الشيعة الفاطميون يف مصر : تقي الدين هم:  كما يقول الشيخ-وأول من بين املساجد على القبور
واملغرب، مثّ قلّدهم اخلرافيون الذين ينتسبون إىل أهل السنة من الصوفية وغريهم، وبنوا على القبور، 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوهذا إمنا حدث بعد القرون املفضلة، اليت أثىن عليها رسول اهللا ص.  
قبل أن : يعين" فقد ى عنه يف آخر حياته: "م ابن تيمية فقالمث نقل الشيخ رمحه اهللا كالم شيخ اإلسال

  .- كما يف حديث جندب-ميوت خبمس
أنه صلَّى اللَّه علَيه : يف سياق املوت، كما يف حديث عائشة الذي سبق" - وهو يف السياق-مث إنه لعن"

يف :  يعين-ها، فقال وهو كذلكوسلَّم ملا نزل به جعل يطرح مخيصة له على وجهه، فإذا اغتم ا كشف
  ".لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد: "-هذه احلالة احلرِجة

  .حيذّر ما صنعوا، ولوال ذلك ُألبرز قربه، غري أنه خشي أن يتخذ مسجداً: قالت عائشة رضي اهللا عنها
ألم معصومون عن ذلك رضي اهللا " داًفإن الصحابة مل يكونوا ليبنوا حول قربه مسج: "قال الشيخ

عنهم، وال ميكن ذلك أبداً يف حقهم، بل مل تنب املساجد يف القرون األربعة كلها، ألن القرون األربعة 
، فإذا "خريكم قرين، مثّ الذين يلوم، مثّ الذين يلوم: "أثىن عليها رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بقوله

ون األربعة مل ينب فيها على القبور مساجد فكيف يبىن يف عهد الصحابة الذين هم القرن كانت القر
  حتري الصالة عندها ظنا أن: األول، رضي اهللا تعاىل عنهم؟، فدلّ على أن املراد باختاذها مساجد

)١/٢٩٤(  

  

اً كما قال وكل موضع قُصد الصالة فيه فقد اتخذ مسجداً، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعلت يل األرض مسجداً وطهوراً: "صج. "  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصالة عندها فيها مزية، وأا يستجاب الدعاء عندها، ألن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، والنيب صلَّى 

ور، واختاذها مساجد سدا لذريعة الشرك، ألنه إذا صلّي عندها، اللَّه علَيه وسلَّم ى عن الصالة عند القب
ودعي عندها، فإن ذلك يتطور وتدعى من دون اهللا، وتعبد من دون اهللا، كما حصل عند األضرحة اآلن 
حيث صارت تعبد من دون اهللا؛ فيذبح هلا، وينذر هلا، ويستغاث باملوتى، ويتمرغ على تربتها، ويعكف 

  .دها، ويطاف حوهلا كما يطاف بالكعبة، كل ذلك ألن الباب فُتح ملا بين عليهاعن
كل موضع يتردد عليه ويصلى فيه، سواء كان : أي" وكل موضع قُصدت الصالة فيه: "مثّ قال رمحه اهللا

:  يعينوإن مل ينب، ولو كان صحراء فهو يسمى مسجداً،" فقد اتخذ مسجداً"عنده قرب أو ليس عنده قرب 



  .مكان صالة ومكان سجود
  .حىت لو مل يبن عليه" بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً"
"لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعلت يل األرض مسجداً وطهوراً: "كما قال صصاحلة للصالة فيها: يعين" ج.  

  .، سواٌء بين عليه أومل ينبفدلّ على أن املكان الذي يصلى فيه يسمى مسجداً، سواٌء قُصد أو مل يقصد
  :فاحلاصل؛ أن معىن اختاذ القبور مساجد يشمل معنيني

  .الصالة عندها وإن مل ينب مسجد، وهذا هو املعىن املراد من األحاديث: املعىن األول
ه وسلَّم قال  منهي عنه، فإن النيب صلَّى اللَّه علَي- أيضاً-بناء املساجد فيها والقباب، وهذا: واملعىن الثاين

إالّ هدمته، وسويته باألرض، ألن هذا يفنت : يعين" ال تدع قرباً مشرفاً إالّ سويته: "لعلي بن أيب طالب
  .الناس، ويصبح وسيلة من وسائل الشرك

)١/٢٩٥(  

  

إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين : "وألمحد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعاً
  .رواه أبو حامت يف صحيحه". خذون القبور مساجديت

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .ألمحد بن حنبل رمحه اهللا: أي" وألمحد: "مثّ قال

وليس من كالم ابن : إىل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، يعين" بسند جيد، عن ابن مسعود مرفوعاً"
  .ى اللَّه علَيه وسلَّممسعود، وإمنا هو من كالم الرسول صلَّ

  .أشد الناس شرا: شر، وشر أفعل تفضيل، مبعىن أشر، أي: شرار مجع" إن من شرار الناس"
 إالّ من شاء -قيام الساعة، وذلك عند نفخة الصعق اليت ميوت ا اخللق: أي" الذين تدركهم الساعة"

الصورِ فَصعق من في السماوات ومن في الْأَرضِ إِلَّا من ونفخ في {: ، وهي املذكورة يف قوله تعاىل-اهللا
ماتوا مرة واحدة من أثر الصعقة، إذا نفخ إسرافيل يف الصورة النفخة األوىل صعق : صعقوا أي} شاَء اُهللا

م نفخ فيه أُخرى فَإِذَا هم ثُ{، } إِلَّا من شاَء اُهللا{: كل األحياء، إالّ من استثىن اهللا سبحانه وتعاىل بقوله
نفخة البعث، ينفخ إسرافيل عليه السالم : األوىل نفخة املوت، والثانية. وهذه نفخة البعث} قيام ينظُرونَ

، وهذا بقدرة اهللا } فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ{: يف الصور مرة ثانية، فيقومون من قبورهم أحياء ميشون
  .نفخة الصعق، ونفخة البعث: عاىل، فهاتان نفختانسبحانه وت

ويوم ينفَخ في الصورِ فَفَزِع من في السماوات ومن {: وهناك نفخة ثالثة ذكرها اهللا يف آخر سورة النمل
 يرون - وغريهكشيخ اإلسالم ابن تيمية-فهذه نفخة الفزع، وبعض العلماء } في الْأَرضِ إِلَّا من شاَء اُهللا

  :أن النفخات ثالثة



  .نفخة الفزع، وهي املذكورة يف سورة النمل
  .ومها املذكورتان يف سورة الزمر. ونفخة البعث. ونفخة املوت

نفخة الصعق، ونفخة البعث، ونفخة الصعق هذه عندهم : وبعض العلماء يرى أنه ليس هناك إالّ نفختان
  .هي نفخة الفزع، يفزعون مثّ ميوتون

 هم شرار الناس، ألن املؤمنني ميوتون قبل -نفخة الصعق:  وهو-ين حيضرون هذا احلدث اهلائلفالذ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهألنه إذا كان " اهللا، اهللا: ال تقوم الساعة ويف األرض من يقول: "ذلك، كما قال ص

  اهللا، اهللا، ويذكر اهللا فاحلياة تبقى يف: فيها من يقول

)١/٢٩٦(  

  

ذه الدنيا، ألن ذكر اهللا والتوحيد والعبادة عمارة هلذه األرض، فإذا فُقد ذلك أستحق أهلها العقوبة، ه
  .فيحصل بذلك املوت العام

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم، وال : "أما قوله ص
فاملراد بذلك أم ميوتون قبل ذلك، يقبض اهللا أرواحهم قبل ذلك بريح " من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا

  .يرسلها اهللا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وال حيضرون هذا احلدث املروع، رمحة من اهللا تعاىل م
  :يستفاد من هذين احلديثني مسائل عظيمة

تعاىل، وأا صفة من صفاته، وأنه حيب يستفاد من احلديثني إثبات احملبة اهللا سبحانه و: املسألة األوىل
أولياءه ورسله، وحيب عباده املؤمنني، وهذه صفة من صفاته الالئقة جبالله، كما يبغض الكافرين 

واملنافقني، ويكره، وميقت، ويغضب، ويرضى، ويضحك، كل هذه من صفاته سبحانه وتعاىل، وهي 
  .صفات الئقة به جلّ وعال

ماعة أم يثبتون ما جاء يف الكتاب والسنة من صفاته الذاتية، ومن صفاته وهذا مذهب أهل السنة واجل
وتكرر ذكر حمبته لعباده . أثبات احملبة، وأنه حيب: الفعلية سبحانه وتعاىل على ما يليق جبالله، ومن ذلك

، }  يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِينإِنَّ اَهللا{، } فَسوف يأْتي اُهللا بِقَومٍ يحبهم ويحبونه{: يف آيات كثرية
}وصصرانٌ مينب مهفّاً كَأَنص هبِيلي سلُونَ فقَاتي ينالَّذ بحإىل غري من اآليات } )٤(إِنَّ اَهللا ي ،

  .واألحاديث اليت تثبت أن اهللا حيب عباده املؤمنني
حممد : يل على أن اخلُلّة أعلى درجات احملبة، ولذلك مل حتصل إالّ للخليلنييف احلديث دل: املسألة الثانية

، أما بقية األنبياء والصاحلني فإن اهللا حيبهم، لكن مل تصل حمبتهم إىل - عليهما الصالة والسالم-وإبراهيم
  .مرتبة اخلُلّة

وحيب أبا بكر، وحيب عمر، وقال وكذلك النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حيب أصحابه؛ فيحب عائشة، 



، أما اخلُلّة فإنه مل خيالل أحداً منهم - عليه الصالة والسالم-فهو حيب أصحابه" يا معاذ إين أحبك: "ملعاذ
  حىت وال أبا بكر، ألن اخلُلّة ال تقبل االشتراك، فلم

)١/٢٩٧(  

  

وقوال بعض . لى درجات احملبةتكن إالّ هللا سبحانه وتعاىل خالصة، فهذا فيه دليل على أن اخلُلّة أع
  .خليلي رسول اهللا هذا من قبل الصحايب ال من قبل الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: الصحابة

، حيث ناال هذه - عليهما الصالة والسالم-حممد وإبراهيم : فيه دليل على فضل اخلليلني: املسألة الثالثة
  .املرتبة اليت مل ينلها أحد غريهم

: " يف احلديث دليل على فضل أيب بكر الصديق، ألن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: ملسألة الرابعةا
فهذا فيه فضيلة أيب بكر، وفيه إشارة إىل " لو كنت متخذاً من أميت خليالً الختذت أبا بكر خليالً

  .استخالفه من بعده
مي الصالة عند القبور، وبناء املساجد عليها، ألن قوله صلَّى يف احلديث دليل على حتر: املسألة اخلامسة
لَّمسو هلَيع ردة عن البناء، أو مع البناء على : يشمل املعنيني" فال تتخذوا القبور مساجد: "اللَّهالصالة ا

 التضليل القرب، كله من اختاذها مساجد، وذلك سدا لذريعة الشرك، ال كما يقوله من قل فهمه أو أراد
: أو من قال. جناسة املكان، فهذه علة غري صحيحة، ألن املكان ليس فيه جناسة: ممن زعم أن العلة هي

  .املراد ال يصلي فوق القرب
يف احلديث دليل على بطالن الصالة عند القبور، أو يف املساجد املبنية على القبور، ألن : املسألة السادسة

هلَيع لَّى اللَّهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد عند األصوليني، فالذي يصلي عند الرسول ص لَّمسو 
القرب صالته غري صحيحة، فعليه أن يعيد الفريضة، ألن صالته عند القرب أو يف املسجد املبين على القرب 

ا صالة منهي عنها، والصالة املنهي عنها غري مشروعة، فهي ال تصحغري صحيحة، أل.  
يف احلديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد شرار اخللق، فالذين يفعلون هذا : السابعةاملسألة 

الفعل سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من املنتسبني إىل اإلسالم هم شر اخللق، ال أحد شر 
  .منهم، والعياذ باهللا

 أهل اإلميان، وإمنا تقوم على الكفار، ألن أن احلديث يدل على أن الساعة ال تقوم على: املسألة الثامنة
  أهل اإلميان من خري الناس، وليسوا شر الناس،

)١/٢٩٨(  

  



فال تقوم عليهم الساعة، وإمنا ميوتون قبل ذلك، تقبض أرواحهم كما دلّت على ذلك األحاديث الواردة 
قيام الساعة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فال عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأن اهللا يرسل رحياً قبل 

يبقى يف األرض إالّ الكفّار وشرار اخللق، يتهارجون كما تتهارج احلُمر، ألم ليس عندهم دين، وال 
  .خلق، وال مروءة

)١/٢٩٩(  

  

  :]الباب احلادي والعشرون[
  باب ما جاء أن الغلو يف قبور الصاحلني يصيرها أوثاناً تعبد من دون اهللا* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .من الوعيد: أي" باب ما جاء: "قوله رمحه اهللا

  .الزيادة عن احلد املشروع: الغلو تقدم لنا معناه، وهو" إن الغلو يف قبور الصاحلني"
الزيادة يف تعظيمها، ألن ذلك يؤدي إىل الشرك، ألن املشروع يف قبور : والغلو يف قبور الصاحلني هو

 احترامها، وعدم إهانتها، وصيانتها عن األذى، وزيارا للسالم على - وقبور املسلمني عموماً-الصاحلني
األموات، والدعاء هلم، واالعتبار بأحواهلم، هذا هو املشروع، أما الغلو فهو قصدها للتربك، أو الدعاء 

 وال رسوله، وألنه وسيلة عندها، أو الصالة عندها رجاء اإلجابة، هذا هو الغلو، ألن هذا مل يشرعه اهللا
  .إىل الشرك

  .جيعلها يف املستقبل، وعلى امتداد الزمان: أي" يصيرها"
مجع وثن، والوثن ما عبد من دون اهللا من قرب، أو شجر، أو حجر، أو بقاع، أو : األوثان" أوثاناً تعبد"

ان، كما كان قوم إبراهيم ما عبد من دون اهللا وهو على صورة إنسان أو حيو: غري ذلك، أما الصنم فهو
، والتماثيل مجع } )٥٢(إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ما هذه التماثيلُ الَّتي أَنتم لَها عاكفُونَ{: يعبدون التماثيل

ما كان على صورة إنسان، أو حيوان هذا هو الفرق بني الوثن والصنم، وقد يراد بالصنم : متثال، وهو
  .كسالوثن، والع

إذا ذكر أحدمها مشل اآلخر، إذا ذكر الصنم فقط دخل فيه الوثن، وإذا ذُكر : والشارع رمحه اهللا يقول
ما كان على شكل متثال، : الوثن فقط دخل فيه الصنم، أما إذا ذُكرا مجيعاً افترقا يف املعىن، فصار الصنم

قبور والصور وغري ذلك، ومل يكن ما عبد من دون اهللا من الشجر، واحلجر، وال: وأما الوثن فرياد به
  .على صورة متثال، فبينهما عموم وخصوص مطلق، جيمعها أا تعبد من دون اهللا عز وجلّ

)١/٣٠٠(  

  



اللهم ال جتعل قربي وثناً يعبد، اشتد : "أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال" املوطأ"روى مالك يف 
  ".قبور أنبيائهم مساجد غضب اهللا على قوم اختذوا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
الذين هم أبو : مالك بن أنس إمام دار اهلجرة واحد األئمة األربعة اتهدين: هو" روى مالك"قال 

  .حنيفة، ومالك، والشافعي وأمحد أصحاب املذاهب األربعة الباقية
  .ن الثوري، ومذهب ابن جرير الطربيمذهب سفيا:. وهناك مذاهب ألهل السنة، لكن انقرضت، مثل

، -املدينة: يعين-فمالك هو أحد األئمة األربعة املقلَّدين، وهو إمام جليل، يسمى بإمام دار اهلجرة 
ال يفىت ومالك يف املدينة، وذلك لعظيم مرتلته وثقة : ويسمى عامل املدينة، واشتهر يف وقته، حىت قيل

  .الناس به، رمحه اهللا رمحة واسعة
كتاب أَلَّفَه مالك يف احلديث والفقه، حيث يذكر فيه األحاديث ويذكر فقهها، وما : املوطأ" يف املوطأ"

يؤخذ منها، فهو كتاب عظيم من الكتب اليت مجعت بني الفقه واحلديث، ومرجع من مراجع األمة 
أبو الوليد البن عبد الرب، وشرحه " التمهيد: "اإلسالمية، شرحه علماء كثريون، لكن أشهر شروحه

، وشرحه السيوطي، وله شروح كثرية، لكن - أيضاً-، وشرحه الزرقاين"املنتقى: "الباجي يف كتابه
  .لإلمام ابن عبد الرب النمري رمحه اهللا" التمهيد: "كتاب: أشهرها وأعظمها وأكثرها فائدة هو

ه للناس، ووطّأه للناس بترتيبه التسهيل والتقريب، ألنه رمحه اهللا سهل: سمي املوطأ من التوطئة وهي
  .وتبويبه، حىت أصبح سهالً، هذا معىن تسميته باملوطأ

هذا دعاء من الرسول صلَّى " اللهم ال جتعل قربي وثناً يعبد: "إن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال"
 كما حصل لقبور األنبياء السابقني من اليهود اللَّه علَيه وسلَّم، دعا به ربه أن يصون قربه من الغلو به،

فدلّ على أن الغلو يف " اللهم ال جتعل قربي وثناً يعبد: "والنصارى حيث غلوا يف قبور أنبيائهم، فقال
القرب يصيره وثناً، وهذا الشاهد من احلديث للباب، ولكن اهللا محاه وهللا احلمد، محاه بأن دفن يف بيته، 

 استجابة لدعوة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، - بإذن اهللا-صول إليه وسيبقى مصوناًومنع الناس من الو
ولوال ذلك ألبرز قربه، غري أنه خشي أن يتخذ : "ودفن يف بيته من أجل هذا، كما مر قول عائشة

ته من قصد الناس له بالدعاء، صيان: فدفنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف بيته له سر عظيم، هو" مسجداً
  :والصالة عنده، والتربك به، يقول ابن القيم رمحه اهللا

)١/٣٠١(  

  

  وأحاطه بثالثة اجلدران... فأجاب رب العاملني دعاءه 
السالم عليه من غري مكوث عنده وطول قيام وال تكرر زيارة كما كان الصحابة يفعلون : واملشروع



  :ذلك
السالم :  مقابل وجه النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فيقول-إذا جاء من سفر -فقد كان ابن عمر يقف

السالم عليك يا أبا بكر، مثّ يتأخر قليالً : عليك يا رسول اهللا، مثّ يتأخر إىل جهة الشرق قليالً فيقول
  .السالم عليك يا أبت، مثّ ينصرف: فيقول

رسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعلى صاحبيه رضي اهللا وهكذا كان عمل املسلمني عند السالم على ال
عنهما، ما كانوا جيلسون، وما كانوا يترددون، حىت إن الصحابة يف املدينة ما كانوا كلما دخلوا إىل 
املسجد راحوا يسلمون على الرسول، ألن هذا يعترب من الغلو، إمنا كانوا يسلمون على الرسول إذا 

، فالصحابة يأتون إىل املسجد، ويترددون عليه - كما فعل ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنه-جاءوا من سفر
للصالة، ولطلب العلم، ولالعتكاف فيه، لكن ما كانوا كلما دخلوا ذهبوا يسلمون على الرسول صلَّى 

للَّه علَيه وسلَّم، وهم أعلم اللَّه علَيه وسلَّم، ألم عرفوا أن هذا من الغلو الذي حذّر منه النيب صلَّى ا
ومن أجل ذلك ما كانوا يترددون على القرب، حىت إن مالكاً رمحه . الناس وافقه الناس مبقاصد الرسول
زرت قرب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ألن زيارة قرب الرسول صلَّى : اهللا، كان يكره أن يقول اإلنسان

هلَيع ا دليل خاص، واألحاديث املروية يف زيارة قربه كلها موضوعة أو ضعيفة شديدة اللَّه مل يرِد لَّمسو 
 هلَيع لَّى اللَّهيف عموم قوله ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالضعف، مل يثبت منها شيء، وإمنا تدخل زيارة قربه ص

لَّمسا تذكركم اآلخرة: "وا النيب "زوروا القبور، فإ فزيارة قربه تدخل يف عموم زيارة القبور اليت أمر ،
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، أما أنه ورد لفظ خاص بزيارة قرب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فهذا مل يثبت 

اهلادي، وغريهم من أبداً، كما نبه على ذلك احلفاظ؛ كشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن حجر، وابن عبد 
  .األئمة احلفاظ

تناول األحاديث اليت " الصارم املنكي يف الرد على السبكي: "والبن عبد اهلادي كتاب مستقل امسه
استدل ا السبكي على مشروعية السفر لزيارة قرب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فبني ما فيها من 

  .على آخرهااملقال واحداً واحداً، حىت أتى 
   كتاب نفيس جدا، حيتاجه طالب العلم،- الصارم املنكي-فهذا الكتاب

)١/٣٠٢(  

  

كان : "قال} )١٩(أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى{: عن سفيان، عن منصور، عن جماهد: والبن جرير بسنده
  ".يلُت هلم السويق، فمات، فعكفوا على قربه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .ليتسلح به ضد اخلرافيني الذي حيتجون ذه األحاديث اليت ال تصلح لالحتجاج



لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهحتذير بعد حتذير، " اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد: "مثّ قال ص
ود والنصارى وهو يف سياق املوت حيث سبق عدة مرات أن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لعن اليه

أال إن من كان : "- قبل أن ميوت خبمس-ألم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ حيذّر ما صنعوا، وقال
اشتد غضب : "وهنا يقول" قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد إالَّ فال تتخذوا القبور مساجد

 وتعاىل فاهللا يغضب، كما أنه يفرح ويضحك والغضب صفة من صفاته سبحانه" غضب اهللا" . "اهللا
وحيب، كما جاءت بذلك النصوص، وكل هذه الصفات تليق جبالله، ليس كغضب املخلوق، وال كفرح 

  .املخلوق، وال كضحك املخلوق، وحيب كما يليق جبالله ال كمحبة املخلوق
ال تأويل، ومن غري تكييف وال ونثبت هللا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات من غري حتريف و

لَمقْت اِهللا أَكْبر من {: متثيل، فنثبت أن اهللا يغضب، وأنه يشتد غضبه، وأنه ميقت، واملقت أشد الغضب
كُمفُسأَن كُمقْتأنه يشتد غضبه: ، فاهللا ميقت مبعىن} م.  

  .وهذا فيه أن من جعل القرب مسجداً فقد اختذه وثناً يعبد
أن هذه األضرحة املبنية على القبور اليت يطاف ا اآلن، وينذر هلا، ويذبح هلا، ويستغاث ا ودلّ على 

أوثان، ال فرق بينها وبني الالّت والعزى ومناة الثالثة األخرى، وإن مسوها مساجد، أو مسوها مقامات 
  .للَّه علَيه وسلَّمللصاحلني، فالتسمية ال تغري املعىن، فهي أوثان كما مساها الرسول صلَّى ا

اإلمام اجلليل، إمام املفسرين، حممد بن جرير الطربي، صاحب : ابن جرير هو" والبن جرير: "مث قال
الذي أصبح مرجعاً للمفسرين الذين جاءوا من بعده، فأعظم التفاسري هو تفسري ابن " التفسري"كتاب 

جعها كتب أهل السنة، بل مرجعها قواعد املنطق جرير، أما تفاسري أهل الكالم وأهل املنطق فليس مر
  وعلم الكالم،

)١/٣٠٣(  

  

وفيها من اخللط، وفيها مر الشر الشيء الكثري، وإن كان " تفسري الزخمشري"و" تفسري الرازي: "مثل
فيه فوائد لغوية، وأسرار بالغية، وبيان لتفسري األلفاظ من جهة اللغة، " تفسري الزخمشري"فيها فوائد، 

 جيد من هذه الناحية، ولكنه من ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل يشتمل على كثري من الشر فهو
والقول خبلق القرآن، فهو من هذه الناحية تفسري خمتلط، ال يصلح أن يطالع فيه إالَّ طالب العلم املتأصل 

واجلاهل فال يصلح أن يطالع من أجل أن يأخذ ما فيه من الفوائد، ويترك ما فيه من األباطيل، أما املبتدئ 
  .يف تفسري الزخمشري

ألنه كله جدل وافتراضات، وأحياناُ " تفسري الزخمشري: "فهو أكثر شيئاً شرا من" تفسري الرازي: "وأما
  .يأيت بإشكاالت وال يجيب عليها



تفسري : املعروفةإمنا التفاسري املوثوقة هي التفاسري املبنية على كالم اهللا عز وجلّ على قواعد التفسري 
القرآن بالقرآن، أو تفسري القرآن بالسنة، أو تفسري القرآن بأقوال الصحابة، أو تفسري القرآن مبقتضى 

  .اللغة العربية، هذه وجوه التفسري
  .أما أن يدخل فيها علم الكالم وعلم املنطق، فهذا ليس من التفسري

هذه " تفسري البغوي: "، وكذلك" ابن كثريتفسري: "وكذلك" تفسري ابن جرير: "فأوثق التفاسري هو
كتب موثوقة، تنهج منهج السلف، وتفسر القرآن بالوجوه املعروفة اليت هي وجوه التفسري الصحيحة، 

  .وما عداها ففيه خلط
وكل مفسر له اجتاه، بعضهم يتجه إىل النحو كأيب حيان، وبعضهم يتجه إىل البالغة كالزخمشري، 

  .ام الفقهية كالقرطيبوبعضهم يتجه إىل األحك
سفيان الثوري، : سفيان بن عيينة، اإلمام املشهور، وحيتمل أنه: سفيان هذا حيتمل أنه" عن سفيان: "قال

  .وهذا هو الذي رجحه الشارح
  .وسفيان الثّوري إمام جليل يف علم احلديث ويف علم الفقه، وله مذهب مستقلّ، لكنه انقرض

  . املعتمر، إمام جليل وثقةمنصور بن: منصور هو" عن منصور"
، - رضي اهللا تعاىل عنهما-جماهد بن جبر، التابعي اجلليل، من أكرب تالميذ عبد اهللا بن عباس" عن جماهد"

  عرضت املصحف على ابن: "وهو الذي يقول

)١/٣٠٤(  

  

  ".كان يلُت السويق للحاج: "وكذا قال أبو اجلوزاء عن ابن عباس
لعن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم زائرات القبور، واملتخذين : " عنه قالوعن ابن عباس رضي اهللا
  .رواه أهل السنن" عليها املساجد والسرج 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا هو جماهد بن جبر، من أكرب أئمة " عباس من أوله إىل آخره، أقف عند كل آية، وأسأله عن معناها

  .- رضي اهللا تعاىل عنهما-، ومن أكرب تالميذ عبد اهللا بن عباساملفسرين
  .هذه أمساء أصنام العرب" } )١٩(أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى{: يف قوله تعاىل"

ل عند قُديد، كان يحرِم  الالّت يف الطائف، والعزى يف مكّة عند عرفات، ومناة على طريق املدينة باملشلّ
  .الالّت: والشاهد من ذلك.  إذا جاءوا للحجمنها املشركون

  .خلطه بالسمن: ولَت السويق هو" كان يلُت هلم السويق : قال"
يحسن إىل الناس، فأحبوه، وتعلقت : كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من أجل إطعام الناس، يعين



  .ناًقلوم به، ألنه يبذل الطعام، فلما مات عكفوا على قربه حىت صار وث
دل على أن الغلو يف قبور الصاحلني يصيرها أوثاناً تعبد من دون اهللا، الن " فمات، فعكفوا على قربه "

  .الالّت رجل صاحل ما صار قربه وثناً إالَّ بسبب الغلو فيه، والعكوف عند قربه
  .سفيان بن عبد اهللا الربعي: وأبو اجلوزاء هو" وكذا قال أبو اجلوزاء"
هذا مثل رواية ابن جرير، يف أن الالت اسم رجل غلو " كان يلُت السويق للحاج: س قالعن ابن عبا"

  .يف قربه حىت صار وثناً يعبد
الطرد : اللعن هو"" لعن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: "قال

  .واإلبعاد عن رمحة اهللا عز وجلّ
  .دعا عليهم باللعنة": عن رسول اهللال"ومعىن 

  .فهذا فيه دليل على لعن أصحاب الكبائر
  .النساء الاليت تزور القبور: أي" زائرات القبور"

)١/٣٠٥(  

  

فدلّ هذا على حترمي زيارة النساء للقبور، وهذا مذهب اجلمهور أهل العلم، أنه ال جيوز للنساء أن تزور 
  .القبور هلذا احلديث

 ألن املرأة ضعيفة، فإذا رأت قرب قريبها من ابنها، أو أبيها، أو أخيها، أو زوجها، فإا ال :قال العلماء
  .متلك نفسها من النياحة ومن اجلزع

املرأة عورة، فإذا ذهبت إىل املقابر واختلطت بالرجال حصل من ذلك فواحش وزىن وشر، ألا : وأيضاً
  .الط النساء بالرجال، وما حيصل من املفاسدفتنة، كما هو الواقع اآلن عند األضرحة من اخت

كنت : "للقبور أخذاً من عموم قوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-وذهب بعض العلماء إىل جواز زيارة النساء 
  .هذا لفظ عام يدخل فيه الرجال والنساء: قالوا" يتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإا تذكر باآلخرة

  :ك من وجهنيواجلواب عن ذل
  .هذا اخلطاب للرجال، وخطاب الرجال ال تدخل فيه النساء" فزوروها: "أن قوله: الوجه األول
  .أنه على فرض أن هذا اخلطاب عام للرجال والنساء، فإنه خمصوص ذا احلديث: الوجه الثاين

هذا دليل على جواز ف: قالوا.  بأن عائشة رضي اهللا عنها زارت قرب أخيها عبد الرمحن- أيضاً-واحتجوا
  .زيارة النساء للقبور
أن فعل عائشة هذا حممول على أا مل يبلغها النهي، ولو بلغها النهي مل تكن لتخالف : واجلواب عن ذلك

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرسول اهللا ص.  



حلجة يف حديث وعلى فرض أا بلغها هذا احلديث، فهذا اجتهاد منها، وال شك أن ا: واجلواب الثاين
  .رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ال يف اجتهاد اتهدين

منع النساء من زيارة القبور، وأن كان بعض الباحثني يف : فبناًء على ذلك فالقول الصحيح الراجح هو
 يأت هذا العصر أظهر هذه املسألة وكتب فيها، وأباح للنساء زيارة القبور، فهذا قول مرجوح، ومل

  جبديد وإمنا أثار هذه املسألة فقط، وال جيوز

)١/٣٠٦(  

  

لطالب العلم أنه يتتبع املسائل الغريبة ويذهب يثريها من جديد، ويبعثها على الناس من جديد، ملا يترتب 
  .على ذلك من املفاسد

ا املساجد فهذا سبق يف أما لعنه املتخذين عليه" زائرات القبور، واملتخذين عليها املساجد والسرج: "قوله
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد: "قوله ص. "  

ألن هذا وسيلة إىل الغلو يف . إضاءة املقربة باألنوار: وأما لعنة املتخذين عليها السرج، فاملراد بذلك
لب إليها أنظار الناس واجلُهال، مثّ يزوروا، ويترددون عليها، مثّ القبور، ويفضي إىل الشرك، فإن هذا جي

يؤول هذا إىل الشرك، فال جيوز أن تضاء املقابر، بل تجعل املقابر خالية من اإلضاءة، وإذا احتاج الناس 
و هلَيع لَّى اللَّهم يأخذون معهم سراجاً، كما فعل النيب صت يف الليل فإوالصحابة عند إىل دفن مي لَّمس

  .الدفن بالليل
  :ويف هذه النصوص فوائد عظيمة

أن الغلو يف قبور األنبياء يصيرها أوثاناً تعبد من دون اهللا بدليل قوله صلَّى اللَّه علَيه : الفائدة األوىل
لَّمسعبد: "واللهم ال جتعل قربي وثناً ي. "  

اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا : "قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّماختاذها مساجد، كما : ومن الغلو فيها
  .مصليات، يصلون عندها رجاء اإلجابة: يعين" قبور أنبيائهم مساجد

أن اهللا سبحانه صان قرب رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأجاب دعاءه، فحفظ من الغلو : الفائدة الثانية
ارن اليت متنع الوصول إليه، بل متنع رؤيته والوصول إليه، كل ذلك من أجل منع الغلو فيه، وأحيط باجلُد

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيف قربه ص.  
فيه أن العكوف على قبور الصاحلني يصيرها أوثاناً تعبد من دون اهللا، كما حصل لقرب : الفائدة الثالثة

ده بعد موته، كما أن الشرك حصل يف قوم نوح بسبب الغلو الالّت، فإنه صار وثناً بسبب العكوف عن
 واحدة مع األولني واآلخرين، يأيت الناس من باب الغلو يف - لعنه اهللا -يف الصاحلني، فسياسة إبليس



  .الصاحلني
  فيه الرد على من زعم أن البناء على قبور الصاحلني من حمبة: الفائدة الرابعة

)١/٣٠٧(  

  

  .أنتم ال تبنون على قبور الصاحلني ألنكم تبغضون الصاحلني: نالصاحلني، ويقولو
ففي هذا احلديث وهذه اآلية رد عليهم وأن البناء على قبورهم والغلو فيها ليس من حمبتهم، وإمنا هو من 

  .اختاذهم أوثاناً تعبد من دون اهللا
و خمصص لقوله صلَّى اللَّه علَيه يف احلديث دليل على حترمي زيارة النساء للقبور، وه: الفائدة اخلامسة

لَّمسيتكم عن زيارة القبور فزوروها: "و يف أول األمر منع من " كنت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفالرسول ص ،
زيارة القبور مطلقاً للرجال والنساء، ألم كانوا حديثي عهد بالشرك وباجلاهلية، فمنعهم من زيارة 

من أن يترسب فيهم شيء من أمور اجلاهلية عند القبور، فلما استقر التوحيد يف قلوم، القبور خشية 
  .وعرفوا التوحيد، أَذن للرجال يف زيارة القبور خاصة، ومنع النساء، ألن احملذور باق يف حقهن

ن بالسرج، أو يف احلديث دليل على حترمي إضاءة املقابر باألنوار، بأي وسيلة، سواء كا: الفائدة السادسة
كان بالكهرباء، أو غري ذلك، كل أنواع اإلضاءة على حسب األزمنة ممنوعة، والواجب أن تكون القبور 
خالية من اإلضاءة، ألن اإلضاءة وسيلة إىل اختاذها أوثاناً، والرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لعن من فعل 

  .ذلك، ألنه وسيلة إىل الشرك

)١/٣٠٨(  

  

  :]باب الثاين والعشرونال[
  باب ما جاء يف محاية املصطفى صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جناب التوحيد وسده إىل طريق يوصل إىل الشرك* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
التوحيد، واألبواب هذا الباب عقده الشيخ رمحه اهللا يف بيان محاية املصطفى صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جلناب 

 هي يف محاية التوحيد، لكن األبواب اليت قبله عامة، وما يف هذا الباب أمور خاصة، - أيضاً-اليت قبله
الغلو يف الصاحلني، وبناء املساجد على القبور، والغلو يف القبور، كل هذا من : وإالَّ كل األبواب السابقة

 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عنها سداً للطريق املوصل إىل الشرك، الوسائل املُفضية إىل الشرك، وقد ى النيب
  .وهذه األبواب كلها يف موضوع واحد

وال تعجبوا من كون الشيخ كرر هذه األبواب واحداً بعد واحد، ألن هذه املسألة عظيمة، فالشرك إمنا 



بب الغلو يف الصاحلني، والغلو يف الرسول حصل يف هذه األمة بسبب الفتنة يف القبور والغلو فيها، وبس
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فالشرك إمنا حصل يف هذه األمة بسبب هذه ا ألمور، منذ أن بنيت املساجد على 

 وف يف هذه األمة، والشرك يكثر ويتعاظم يف هذه األمة، من رحم اهللا عزالقبور، ومنذ أن ظهر التص
جدا، ولذلك كرر الشيخ رمحه اهللا يف هذا املوضوع، وأبدى وأعاد، ألنه هو املرض وجلّ، فاألمر خطري 

الذي أصاب األمة يف أجل أن ينبه العلماء، وينبه املسلمني على هذا اخلطر الشديد ليقوموا بعالجه، 
ه يتعاظم، والدعوة إىل التوحيد، ونفي الشرك من هذه األمة، وإالَّ إن سكت العلماء عن هذا األمر فإن

وبالتايل يف النهاية يكثر اجلهل، وتعترب هذه األمور من الدين، ويعترب من ى عنها من اخلارجني عن الدين 
كما حصل اآلن؛ أن من ينكر هذه األمور، وينبه الناس إىل خطرها، ويدعو إىل التوحيد يرمونه بأنه 

لقبور، ومن أنكر عبادة القبور صار خارجاً متشدد، وأنه خارج عن األمة، ألن ا ألمة عندهم هم عباد ا
، فالدين الذي جاءت به الرسل هو إخالص العبادة هللا -والعياذ باهللا-عن األمة، وهذا من قلب احلقائق 

  .عز وجلّ، هذا هو الدين
 عليهم الصالة -أما عبادة القبور فهي دين أيب جهل وأيب هلب ودين املشركني، ليست يف دين الرسل

 ولكن إذا ظهر اجلهل، وظهر إتباع اهلوى حصل يف األمة ما حصل من جعل هذه األمور ،-والسالم
  .الشركية من الدين، وجعل التوحيد هو اخلروج عن الدين، وال حول وال قوة إالَّ باهللا

)١/٣٠٩(  

  

  .اآلية} ملَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِت{: وقول اهللا تعاىل
............................................................................................  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
مصتفى بالتاء، مث : املختار، من الصفوة، أصله: املصطفى معناه" باب ما جاء يف محاية املصطفى: "قوله

وإِنهم {خيتار، : يعين} اُهللا يصطَفي من الْمالئكَة رسالً ومن الناسِ{: أُبدلت التاء طاء، فصار مصطفى
نبينا حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، بل هو : املختارين، ومنهم: ، أي} )٤٧(عندنا لَمن الْمصطَفَين الْأَخيارِ

ه علَيه وسلَّم، اختاره اهللا للرسالة، والقيام بدعوته على فترة خريهم وأفضلهم، فهو املصطفى صلَّى اللَّ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن الرسل، وهو خامت النبيني ص.  

محايته صلَّى اللَّه علَيه : اجلانب، فاجلناب واجلانب مبعىن واحد، أي: اجلناب هو" جناب التوحيد: "وقوله
حيد من أن يدخل عليه الشرك بسبب وسائل الشرك والتساهل فيها، فالرسول صلَّى وسلَّم حدود التو

اللَّه علَيه وسلَّم محى حدود التوحيد محاية بليغة، حبيث أنه ى عن كل سبب أو وسيلة توصل إىل 
يلة إىل الشرك، ولو كانت هذه الوسيلة يف أصلها مشروعة كالصالة، فإذا فُعلت عند القبور، فهو وس



الشرك، ولو حسنت نية فاعلها، فالنية ال تربر وال تزكي العمل إذا كان يؤدي إىل حمذور، والدعاء 
  .مشروع، ولكن إذا دعى عند القرب، فهذا ممنوع، ألنه وسيلة إىل الشرك ذا القرب، هذا سد الوسائل

ى عن الدعاء عند القبور، وى عن الصالة عند القبور، و ى فالرسولى عن البناء على القبور، و
عن العكوف عند القبور، واختاذ القبور عيداً، إىل غري ذلك، كل هذا من الوسائل اليت تفضي إىل 

الشرك، وهي ليست شركاً يف نفسها، بل قد تكون مشروعة يف األصل، ولكنها تؤدي إىل الشرك باهللا 
سو هلَيع لَّى اللَّهوجلّ، ولذلك منعها ص عزلَّم.  

حرِيص {: ومتام اآلية} لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم{: وقول اهللا تعاىل: "قال
يمحر وفؤر نِنيمؤبِالْم كُملَيهذه اآلية يف ختام سورة التوبة} ع ،.  

واهللا لقد جاءكم، وقد : سم، تدلّ على قسم مقدر، تقديرهالالّم الم الق" } لَقَد جاَءكُم{: " قوله تعاىل
  واخلطاب للعرب خاصة، وهو للناس. حرف حتقيق

)١/٣١٠(  

  

............................................................................................  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .ن الرسول عريب، بعث بلسام، فاملنة عليهم به أعظم أيضاً، لكن للعرب خاصة أل-عامة
 "}اَءكُمج ا والعرب خصوصاً" } لَقَدأيها املسلمون عموم.  
  .من أوحي إليه بشرع وأُمر بتبليغه: الرسول هو" } رسولٌ{" 

  .من أوحي إليه بشرع ومل يؤمر بتبليغه: وأما النيب فهو
وما أَرسلْنا من قَبلك من {: ويذكره املفسرون عند قوله تعاىلهذا التعريف املشهور عند أهل العلم، 

هتنِيي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشنمإالَّ إِذَا ت بِيال نولٍ وسمن سورة احلج، يذكرون هناك تعريف الرسول } ر ،
": النبوات: "ه، وأشهرها كتابهوتعريف النيب، والفرق بينهما، وذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتب

الرسول من أوحي إليه بشرع، خبالف النيب فإن النيب يبعث بشريعة من قبله، كأنبياء بين إسرائيل، "
  ".يبعثون بالدعوة إىل التوراة اليت نزلت على موسى عليه السالم

ة، كأنبياء بين وقد يوحى إىل النيب وحي خاص يف بعض القضايا، لكن الغالب أنه يبعث بشريعة سابق
  .إسرائيل، أما الرسول فإنه يبعث بشريعة مستقلّة

أُمر أن يلزم الناس بإتباعه، وجياهدهم على ذلك، خالف النيب : اجلهاد واإللزام، أي: واملراد بتبليغه هنا
 حىت وهذا مأمور به غري األنبياء،. تعليم الناس شرع من قبله وإفتائهم فيه: فإنه يؤمر بالتبليغ، مبعىن

  .العلماء



فالتبليغ الذي معناه التعليم واإلفتاء، وبيان احلالل واحلرام واحلق من الباطل، هذا مأمور به كل من عنده 
. والنيب أيضاً جياهد. التبليغ اخلاص الذي هو اإللزام، واجلهاد على ذلك: علم، إمنا املراد بالتبليغ هنا

  .لكن جياهد على شرع من قبله
: من جنسكم من العرب، تعرفون لسانه، وخياطبكم مبا تعرفون، كما قال تعاىل: أي" } كُممن أَنفُِس{" 
}ملَه نيبيل همقَو انسولٍ إالَّ بِلسر نا ملْنسا أَرما } وفهذا من نعمة اهللا أن جعل هذا الرسول عربي ،

ولَو جعلْناه قُرآناً أَعجمياً لَقَالُوا لَوال {: ذا قاليتكلم بلغتنا، ومل جيعله أعجمياً ال نفهم ما يقول، وهل
بِيرعو يمجأَأَع هاتآي لَتفُص {.  

  فمن رمحة اهللا أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتنا، ونعرف نسبه، ونعرف لغته،

)١/٣١١(  

  

 متام النعمة على هذه األمة، ومل يكن من ومل يكن أجنبياً ال نعرفه، أو يكن أعجمياً ال نفهم لغته، هذا من
  .املالئكة، وهم جنس آخر من غري بين آدم، بل هو من جنسنا، ويتكلم بلغتنا

 "}هلَيع زِيزأي" } ع :شاق.  
 "}منِتا عيشق عليه ما : العتب واملشقّة، ومعناه: العنت معناه" } م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأن الرسول ص
شق على أمته، وكان حيب هلم التسهيل دائماً، وهلذا كان صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جيب أن يأيت بعض ي

صالة التراويح، فإنه صالها : األعمال ولكنه يتركها رمحة بأمته خشية أن يشق عليهم، ومن ذلك
لما صلّى الفجر، بين هلم صلَّى بأصحابه ليايل من رمضان، مث ختلف عنهم يف الليلة الثالثة أو الرابعة، ف

اللَّه علَيه وسلَّم أنه مل يتخلّف عنهم إالَّ خوف أن تفرض عليهم صالة التراويح، مثّ يعجزوا عنها، هذا 
  .من رمحته وشفقته بأمته

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهم بالسواك عند كل صالة: "وقال صفلم مينعه من ، " لو ال أن أشق على أميت ألمر
ذلك إالَّ خوف املشقة على أمته، وكان حيب تأخري صالة العشاء إىل ثلث الليل، ولكنه خشي املشقة 

  .على أمته عليه الصالة والسالم
، يراعي فيها التوسيع على األمة، وعدم املشقة، ال حيب هلم املشقة أبداً، وحيب هلم -وهكذا كل أوامره

وما جعلَ علَيكُم في الدينِ {: جاءت شريعته مسحة سهلة، كما قال تعاىلدائماً التيسري عليهم، ولذلك 
  .} ما يرِيد اُهللا ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم{، } من حرجٍ

يرِيد اُهللا بِكُم {: وملا ذكر اإلفطار يف رمضان للمسافر واملريض ذكر أنه شرع ذلك من أجال التسهيل
رسالْع بِكُم رِيدال يو رسالْي {.  

  .هذا من صفة هذا الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنه حيب التيسري ألمته، ويكره املشقة عليها



 "}نِنيمؤوخاصة" } بِالْم.  
 "}يمحر وفؤر { "ة الشفقة، : الرأفة هيشد}يمحيعين } ر : ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعظيم الرمحة بأمته ص

محمد رسولُ اِهللا والَّذين معه {: أما بالكفّار فإنه كان شديداً على الكفّار، كما وصفه اهللا تعاىل بذلك
مهنياُء بمحلَى الْكُفَّارِ راُء عد{: ، وكما قال اهللا سبحانه وتعاىل} أَشفوفَس مهبحمٍ يي اُهللا بِقَوأْتي 

نِنيمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحي{رمحاء، : يعين} ورِينلَى الْكَافع ةزيعين} أَع:  

)١/٣١٢(  

  

يا {: يتصفون بالغلظة والشدة على الكافرين، ألم أعداء هللا وأعداء لرسوله، فتناسبهم الشدة والغلظة
ألم كفار، ال تأخذكم م } ن آمنوا قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةًأَيها الَّذي

فَاقْتلُوا الْمشرِكني {: الرمحة والشفقة فال تقاتلوم، بل قاتلوهم، واقتلوهم، ما داموا مصرين على الكفر
مذُوهخو موهمتدجثُ ويكَاةَ حا الزوآتالةَ ووا الصأَقَاموا وابفَإِنْ ت دصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو 

يمحر إِنَّ اَهللا غَفُور مبِيلَهلُّوا سالكافر ليس له جزاء إالَّ القتل إذا أصر على الكفر، أو خيضع } فَخ ،
، وهذا أشد -والعياذ باهللا-وأما يف اآلخرة فله النار .  يف الدنياحلكم اإلسالم ويدفع اجلزية صاغراً، هذا

  .من القتل، ألنه عدو هللا، وعدو لرسوله، وعدو لدينه، فال تناسب معه الرمحة والشفقة
أنه إذا كان الرسول صلَّى اللَّه علَيه : فهذه اآلية الكرمية مناسبة إيراد الشيخ رمحه اهللا قي هذا الباب

عريب، يتكلم بلساننا ونفهم لغته، وأنه يشق عليه ما يشق علينا، : م متصفاً ذه الصفات اليت هي أنهوسلَّ
وأنه باملؤمنني رؤوف رحيم، فهل يليق مبن هذه صفاته أن يترك األمة تقع يف الشرك الذي يبعدها عن 

شرك؟، أو أن يتركه وال يهتم اهللا، ويسبب هلا دخول النار؟، هل يليق مبن هذه صفاته أن يتساهل بأمر ال
بالتحذير منه، ى ألن هذا هو أعظم اخلطر على األمة؟ وهذا هو الذي يشق على األمة، ألنه يفسد عليها 
حياا، وال جيعل هلا مستقبالً عند اهللا عز وجلّ، ألن املشرك مستقبله النار، ليس له مستقبل إالَّ العذاب، 

ته أن يتساهل يف أمر الشرك؟، ال، بل الالّئق به أن يبالغ أشد فهل يليق ذا الرسول الذي هذه صفا
املبالغة يف محاية األمة من الشرك، وقد فعل صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فقد سد كل الطرق املوصلة إىل 

  .الشرك باألحاديث اليت مرت يف األبواب السابقة
وا العقائد، يكفي التسمي باإلسالم، ألن هذا ينفّر ال تذكروا الشرك، وال تذكر: هناك ناس اآلن يقولون

  .الناس ويفرق الناس، اتركوا كال على عقيدته، دعونا جنتمع وال تفرقونا
  !!.يا سبحان اهللا، نترك الشرك وال نتكلم يف أمر التوحيد من أجل أن جنمع الناس؟

)١/٣١٣(  

  



ال جتعلوا بيوتكم قبوراً، وال : "ى اللَّه علَيه وسلَّمقال رسول اهللا صلَّ: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته " جتعلوا قربي عيداً، وصلوا علي؛ فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم

  .ثقات
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  :وهذا الكالم باطل من وجوه
  .عقيدة الصحيحةال ميكن اجتماع الناس إالَّ على ال: أوالً
  .ما الفائدة من االجتماع على غري عقيدة، هذا ماذا يؤدي إليه؟، ال يؤدي إىل نتيجة أبداً: وثانياً

فال بد من االهتمام بالعقيدة، والبد من ختليصها من الشرك، ع وال بد من بيان التوحيد، حىت حيصل 
اس إالَّ على التاس إالَّ كلمةاالجتماع الصحيح على الدين، ال جيتمع النال إله إالَّ : وحيد، ال يوحد الن

  .اهللا؛ قوالً وعمالً واعتقاداً
هذا هو الذي مجع العرب على عهد الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وجعلهم أمة واحدة هو الذي 

م أبداً، وهذا جيمعهم يف آخر الزمان، أما بدون ذلك فال ميكن االجتماع مهما حاولتم، فال تتعبوا أنفسك
  .من اجلهل أو من املغالطة

فالتوحيد ليس هو الذي يفرق الناس، بل العكس؛ الذي يفرق الناس هو الشرك، والعقائد الفاسدة، 
والبدع واملنهجيات هذه هي اليت تفرق الناس، أما التوحيد واإلتباع للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فهذا 

  .، كما وحدهم يف أول األمر، وال يصلح آخر هذه األمة إالَّ ما أصلح أوهلاهو الذي يوحد الناس
" ال جتعلوا بيوتكم قبوراً: "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: (قوله

  ).احلديث
  :يثثالث كلمات قاهلا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف هذا احلد

ال تعطلوا البيوت من ذكر : يعين" ال جتعلوا بيوتكم قبوراً: "قوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: الكلمة األوىل
اهللا، ومن صالة النافلة، وتالوة القرآن، ألا إذا عطلت صارت مثل القبور، ألن القبور ليس فيها عمل، 

  .عليه بنور اإلميان الذي سبق هلم يف احلياة الدنياخاوية خالية، حفر مظلمة، إالَّ من نورها اهللا 
  فهذا فيه العناية بالبيوت، بيوت املسلمني، وأن تعمر بذكر اهللا، وبتالوة

)١/٣١٤(  

  

القرآن، وصالة النافلة، واإلكثار من ذكر اهللا، بل إن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أمر بأن تجعل 
 هلا اجلماعة كلها يف البيوت، أما الفرائض فإا تكون يف املساجد، وذلك لعمارة النوافل اليت ال تشرع

البيوت، ألا إذا عمرت بذكر اهللا ابتعدت عنها الشياطني، ونشأ أهل البيوت من النساء والذرية 



  .والساكنني فيها على طاعة اهللا، وصارت هذه البيوت مدارس خري، يتخرج منها املسلم املوحد
 كانت هذه البيوت خالية من ذكر اهللا، فإن أهلها يعيشون يف اجلهل، ويعيشون يف الغفلة، أما إذا

ويصريون مثل املوتى، فما بالكم إذا خلت البيوت من ذكر اهللا، وجلب إليها وسائل الشر من األفالم 
وخالعة وجمون اخلليعة، وجلب إليها اجلهاز الذي يستقبل حمطات التلفزيون من العامل مبا فيها من فساد 

وكفر وإحلاد وشرور عظيمة، كلها تدخل يف هذا البيت بواسطة هذا اجلهاز الشيطاين الذي ينصبه 
صاحب البيت ماذا تكون هذه البيوت؟، تكون بيوتاً للشيطان، ال تكون مقابر فقط، وإمنا تكون مآوي 

حبهم عدم احلياء، وعدم الغرية، ، ويتخرج منها أشرار من الذرية والنساء، يصا- والعياذ باهللا-للشياطني
وحب الشر، واحلرص على تنفيذ ما يرونه يف هذه املبثوثات من الشرور، وفساد األخالق، وفساد 

األمور، سيطبقون هذه األمور اليت يروا ويشاهدوا، وتؤثر على أخالقهم وعلى عفتهم، ويتكاسلون 
  .لعامل املتحضر، انظروا إىل العامل ماذا يفعلون؟هذا ا: عن الصالة، بل يضيعون الصالة بسببها، ويقولون

  .هذه هي احلياة، وهذه احلضارة، وهذا هو الرقي، حنن مشتغلون بأمور بعيدة عن احلياة
سيقولون هذا شئتم أم أبيتم أيها اآلباء، وأنتم السبب يف هذا، أنتم املسئولون أمام اهللا سبحانه وتعاىل يوم 

، أنتم } ا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً وقُودها الناس والْحجارةُي{: القيامة، اهللا قال لكم
  .ما وقيتم أنفسكم، وال وقيتم أهليكم من النار، بل جلبتم النار إىل بيوتكم
ذه اآللة اخلبيثة؛ أزيلوها عن بيوتكم، فالرسول ص يقولاتقوا اهللا يا من ابتليتم لَّمسو هلَيع ال : "لَّى اللَّه

  وأمركم بالعناية بالبيوت، بأن تعمروها بطاعة اهللا،" جتعلوا بيوتكم قبوراً

)١/٣١٥(  

  

إا ال : "وأخرب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال
" ال جتعلوا بيوتكم قبوراً"ياطني، أي ال تطيق مساع سورة البقرة، فتنبهوا لبيوتكم الش: أي" تطيقها البطَلَة

هذا فيه العناية بالبيوت املسلمة، وأن ال تهمل، وال تجلب إليها وسائل الشر والتدمري اخللقي، بل يعتىن 
  .ا غاية االعتناء، يؤمر باملعروف وينهى عن املنكر فيها

على عمارة البيوت بذكر اهللا فيه النهي عن الصالة عند القبور؛ من مفهوم كما أن يف احلديث احلث 
احلديث، ألن الذي ال يصلى عنده هو القرب، فالبيت الذي ال يصلى فيه نافلة، وال يقرأ فيه قرآن، وال 
 يدعى فيه صار مثل القرب، ألنه ممنوع من الصالة عنده، والدعاء عنده، فاحلديث يدل مبفهومه على منع

  .الصالة عند القرب، ومنع الدعاء عند القبور
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهر يف اليوم : العيد" وال جتعلوا قربي عيداً: "الكلمة الثانية، قوله صاسم ملا يعود ويتكر

  .أو يف األسبوع، أو يف الشهر، أو يف السنة، مسي عيداً من العود، وهو التكرر



  .عيد زماين، وعيد مكاين: والعيد ينقسم إىل قسمني
والعيد الزماين . عيد الفطر، وعيد األضحى، هذه أعياد اإلسالم املشروعة: فالعيد الزماين املشروع

أعياد املوالد، فهي األعياد الزمانية احملرمة، وأعياد اجلاهلية اليت كانوا يعملوا يف اجلاهلية، : املمنوع
د امليالد املسيحي، بل امليالد النصراين وال نقول املسيحي ألن اهللا النريوز واملهرجان، وعي: أعياد الفُرس

برأ املسيح من هذا، وإمنا هو العيد النصراين، ومثله كل عيد فعله بعض املسلمني أو املنتسبني لإلسالم مما 
 أعياد مل يشرعه اهللا كعيد املولد للرسول، أو املولد للشيخ، أو املوالد للعظماء، أو لغري ذلك، كل هذه

  .جاهلية، وهي أعياد زمانية جاهلية، ال جيوز عملها
عيد األضحى، وعيد الفطر، وكل عيد من هذين العيدين بعد أداء ركن من : ألن اهللا شرع لنا عيدين

أركان اإلسالم، فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد األضحى بعد أداء ركن احلج وهو الوقوف 
  و الركنبعرفة، ألن الوقوف بعرفة ه

)١/٣١٦(  

  

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوما بعده من املناسك فهي تابعة له، " احلج عرفة"األعظم للحج كما قال النيب ص
فمن وقف بعرفة فقد أدى الركن األكرب للحج، ويتبعه بقية األركان، أما من مل يقف بعرفة فقد فاته 

ن، ألنه مل يأت باألساس وهو الوقوف بعرفة، فجعل اهللا عيد احلج، فال فائدة من أنه يأيت ببقية األركا
  .األضحى شكراً هللا بعد أداء الركن األعظم من أركان احلج، هذه أعياد اإلسالم الزمانية

  : تنقسم إىل قسمني- أيضاً-فهي: أما األعياد املكانية
  .أعياد شرعية، وأعياد حمرمة

  .يف اليوم والليلة مخس مرات، فهذا عيد مكاين مشروعاألعياد الشرعية مثل االجتماع يف املساجد 
  .كذلك االجتماع يف األسبوع لصالة اجلمعة؛ هذا عيد األسبوع عيد مكاين

املسجد احلرام، ومىن، وعرفة، ومزدلفة، اليت جيتمع فيها املسلمون : وكذلك من األعياد املكانية املشاعر
  .كانيةأيام احلج ألداء املناسك، هذه أعياد إسالمية م

االجتماع عند القبور، سواء قرب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أو قرب : أما األعياد املكانية احملرمة، فهي
غريه، والسفر إىل القبور، والتردد على القبور من أجل الدعاء عندها، والصالة عندها، وهلذا قال صلَّى 

لَّمسو هلَيع مكاناً للعبادة، تصلون عنده، وتدعون عنده، وترددون : أي" قربي عيداًال جتعلوا : "اللَّه
وهذا من محايته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جلناب التوحيد، ففيه شاهد للباب من حيث إن النيب صلَّى . عليه

ة، فالعبادة ال تشرع عند القبور، مكاناً يجتمع عنده للعباد: اللَّه علَيه وسلَّم ى عن اختاذ قربه عيداً، أي
ال قبور األنبياء والرسل، وال قبور غريهم من األولياء والصاحلني أبداً، فاملقابر ليست حمالً للعبادة، فمن 



تردد عليها، وجلس عندها، أو وقف عندها للتربك ا، أو للدعاء عندها، أو للصالة عندها أو سافر 
 وعيداً حمرماً، وهلذا ملا جاء رجل إىل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يسأله بأنه إليها فقد اختذها عيداً جاهليا

هل كان فيها وثن من أوثان : "، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسل- اسم مكان-نذر أن ينحر إبالً ببوانة
  كان الجتماع أهلم: يعين" هل كان فيها عيد من أعيادهم؟: "ال، قال: قالوا" اجلاهلية يعبد؟ 

)١/٣١٧(  

  

" فأوف بنذرك، فإنه ال وفاء لنذر يف معصية اهللا، وال فيما ال ميلكه ابن آدم: "ال، قال: اجلاهلية، قالوا
هل هذا املكان الذي خصصته هل كان : يعين" هل كان فيها عيد من أعيادهم؟: "أنه قال: والشاهد منه

كان للعبادة مل خيصصه اهللا وال رسوله أنه من أعياد اجلاهليون خيصصونه؟، فدلّ على أن ختصيص م
القبور، فالتردد عليها، واجللوس عندها من أجل التربك : اجلاهلية، ال جتوز العبادة فيه أبداً، ومن ذلك

بتربتها، أو من أجل الدعاء عندها، أو الصالة عندها، كل هذا من اختاذها عيداً، وهو وسيلة من وسائل 
  .الشرك

واقع اآلن عند األضرحة مما ال خيفاكم، وتسمعون عنه يف البالد األخرى اليت بليت ذه الفتنة كما هو 
  .، ومل جتد من دعاة التوحيد من يقوم بنصيحة املسلمني عنها واألمر بإزالتها-والعياذ باهللا-

هم، كما من نرجو اهللا أن يهيء للمسلمني من يقوم بإصالح عقيدم، وإزاحة هذه الفتنة العظيمة عن
  . ذه الدعوة املباركة اليت أزاحت عنها هذه األوثان اجلاهلية- وهللا احلمد-على هذه البالد

نسأل اهللا أن يثبتنا وإياكم وإخواننا املسلمني على هذا الدين، وأن يتم علينا هذه النعمة، وأن ال يزيغ 
فسنا، وال نأمن أن نصاب مبثل ما أصيب قلوبنا بعد إذ هدانا، وإالَّ فنحن معرضون للفتنة، وال نزكي أن

به أولئك، إذا تساهلنا وغفلنا وتركنا الدعوة إىل اهللا وتركنا بيان التوحيد والتحذير من الشرك فإنه 
  .يدب إلينا ما وقع يف البالد ااورة لنا

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفإن صالتكم تبلغين وصلوا: "الكلمة الثالثة الواردة يف هذا احلديث قوله ص علي 
إِنَّ {: هذا أمر بالصالة عليه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، وقد أمر اهللا بذلك يف حمكم كتابه فقال" حيث كنتم

، أمرنا اهللا } )٥٦(اَهللا ومالئكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليماً
  .بالصالة والسالم على رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، وذكر سبحانه أنه هو ومالئكته يصلّون عليه

االستغفار ومن اآلدميني الدعاء : والصالة من املالئكة. ثناؤه على عبده يف املأل األعلى: والصالة من اهللا
  .يةكما ذكر اإلمام البخاري عن أيب العال

)١/٣١٨(  

  



أنه رأى رجالً جييء عند فُرجة عند قرب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : وعن علي بن احلسني رضي اهللا عنه
  :.........................فيدخل فيها، فيدعو، فنهاه، وقال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
الة على النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مشروعة هذا أمر يفيد الوجوب، فالص" صلّوا علي: "وقوله

  .ومتأكدة، وجتب يف بعض املواضع
 هلَيع لَّى اللَّهفتجب يف اخلطبتني للجمعة والعيد وخطبة االستسقاء، وجتب الصالة على رسول اهللا ص

ذكره صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف التشهد األخري يف الصالة، وكذلك جتب الصالة على رسول اهللا عند 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوتستحب يف بقية األحوال، وكلما أكثر اإلنسان من الصالة على الرسول ص ،لَّمسو

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها عشراً: "كثر أجره، كما قال ص واحدة صلى اهللا عليه من صلّى علي. "  
فاهللا جل وعال وكّل بصالة املصلني على النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من " تبلغينفإن صالتكم : "قوله

يبلغ الرسول إياها وهو يف قربه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ففي أي مكان صليت عليه فإن صالتك تبلغه ولو 
أا تبلغه الصالة عليه يف قربه صلَّى كنت يف املشرق أو يف املغرب، وهذا من آيات اهللا سبحانه وتعاىل، 

  .اللَّه علَيه وسلَّم، وهذا من أمور الربزخ اليت ال يعلمها إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل
أينما كنتم يف بر، أو يف حبر، قريبني أو بعيدين، يف املشرق : أي" فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم: "فقوله

  .أو املغرب
لى أنه ليس للصالة عليه عند قربه خاصية، بل إذا قصد اإلنسان القرب ألجل ويف هذا احلديث دليل ع

الصالة عليه فهذا منهي عنه، لكن إذا قصد قربه للسالم عليه ويصلى عليه فهذا مشروع، فتسلم 
وتصلي على الرسول عند قربه إذا قدمت من سفر، أما أن تقصده من أجل أن جتلس أو تقف وتصلي 

  .ري مشروع، ألنه مطلوب منك الصالة والسالم عليه يف أي مكانعليه دائماً فهذا غ
أحد أعالم التابعني، وهو علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، وجدته " عن علي بن احلسني: "قال

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهته هو رسول اهللا صوأبو جد ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفهو من فاطمة بنت الرسول ص ،
  .بيت النبوة، وهو يلقب بزين العابدين، وهو من كبار أئمة التابعني، رضي اهللا تعاىل عنه

"لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهة كانت عند قرب النيب صجأنه رأى رجالً جييء إىل فُر " هلَيع لَّى اللَّهقرب الرسول ص
  وسلَّم يف

)١/٣١٩(  

  

ال تتخذوا قربي : "عته من أيب عن جدي عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قالأال أحدثكم حبديث مس
  ".املختارة"رواه يف " عيداً، وال بيوتكم قبورا، وصلوا علي؛ فإن تسليمكم ليبلغين أين كنتم



  ـــــــــــــــــــــــــــــ
قْب يف اجلدار، رآه هذا الرجل، فصار يتردد، ن: بيته، يف حجرة عائشة، ويف أحد اجلدران فُرجة، أي

ويأيت ويدخل من هذه الفُرجة، ويدعو عند قرب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فلما رآه علي بن احلسني 
وهذا من . ال تفعل هذا، ال تتردد على قرب الرسول، وال تدع عنده: رمحه اهللا اه عن ذلك، قال له

  . والسيما ما يؤدي إىل الشركإنكار املنكر،
فالتردد على قرب الرسول والدعاء عنده من وسائل الشرك به، فيجب إنكاره، ولذلك أنكر علي بن 

  .احلسني على هذا الرجل واه
" أال أحدثكم حديثاً مسعته عن أيب: "مثّ مل يكتف ذا، بل بني الدليل واحلجة على هذا اإلنكار، فقال

علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلَّى اللَّه : يعين" عن جدي"هللا عنه احلسني رضي ا: يعين
هذا مثل ما يف حديث أيب هريرة السابق ومعىن اختاذ القرب " ال تتخذوا قربي عيداً: "علَيه وسلَّم قال

الرسول صلَّى اللَّه علَيه بأن يتردد عليه، وجيتمع عنده ألجل الدعاء أو التربك أو الصالة على : عيداً
لَّمسو.  

اإلنكار على من يأيت ويدعو عند قرب الرسول : فهذا مثل حديث أيب هريرة الذي قبله إالَّ أنه زاد عليه
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فهو يعد مفسراً حلديث أيب هريرة، يبني معىن اختاذه عيداً، وأنه يكون يف الدعاء 

  .التردد عليهعنده، و
عبد اهللا بن : ومؤلفه هو" األحاديث اجلياد املختارة: كتاب امسه: املختارة" رواه يف املختارة: "مث قال

حممد بن عبد الواحد املقدسي احلنبلي، ألّف هذا الكتاب، ومجع فيه األحاديث اجلياد الزائدة على ما يف 
  ".احلاكممستدرك "الصحيحني، فهو كاملستدرك، لكنها أحسن من 

  :ما يستفاد من اآلية الكرمية ومن احلديثني
امتنان اهللا على هذه األمة ببعثة هذا الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وهي نعمة : يستفاد من اآلية: أوالً

  نفُِسهِم يتلُولَقَد من اُهللا علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً من أَ{: عظيمة، قال تعاىل

)١/٣٢٠(  

  

، هذه أعظم منة على اخللق، ألنه ببعثة هذا الرسول } علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ
  .واتباعه خرجوا من الظلمات إىل النور، ومن الكفر إىل اإلميان، ومن النار إىل اجلنة

  :اآلية دليل على صفات عظيمة من صفاته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّميف : املسألة الثانية
  .} رسولٌ من أَنفُِسكُم{: الصفة األوىل

  .} عزِيز علَيه ما عنِتم{: الثانية



  .} حرِيص علَيكُم{: الثالثة
  .} بِالْمؤمنِني رؤوف{: الرابعة

  .} رحيم{: اخلامسة
  .ت من صفاته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّممخس صفا

يف احلديث دليل على أنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قد سد الطريق املُفضية إىل الشرك، : املسألة الثالثة
هلَيع لَّى اللَّهمبقتضى هذه الصفات العظيمة اليت ذكرها اهللا جل وعال فيه، وهلذا جاء يف احلديث أنه ص 

ما تركت شيئاً مما يقربكم إىل اهللا إالَّ وبينته لكم، وما تركت شيئاً يبعدكم عن اهللا إالَّ وبينته : "وسلَّم قال
لقد تويف رسول اهللا وما طائر يقلب جناحيه : "أو كما قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ويقول أبو ذر" لكم

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم {: ، واهللا يقول"ه، وجهله من جهلهإالَّ وذكر لنا منه علماً، علمه من علم
  .، فال ميكن أنه يترك الناس وال يبني هلم أعظم خطر عليهم وهو الشرك} وأَتممت علَيكُم نِعمتي

ا  وعمار- بيوت املسلمني-حديث أيب هريرة يدلّ على وجوب العناية بالبيوت: املسألة الرابعة
  .بالعبادة، وإبعاد وسائل الشر عنها، وهذه مسألة عظيمة جيب التنبه هلا يف هذا الزمان أكثر من غريه

فيه أن القبور ال تصلح للصالة عندها من مفهوم حديث أيب هريرة، فدلّ على أن : املسألة اخلامسة
ن يف بيوت املسلمني إذا كان القبور ال تصلح للصالة عندها، وللدعاء، وال للعبادة، وإمنا هذا إما أن يكو

  .نافلة وإما أن يكون يف بيوت اهللا املساجد إذا كان فريضة
  يف حديث أيب هريرة النهي عن التردد على قربه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، والقيام: املسألة السادسة

)١/٣٢١(  

  

م، ألن هذا من اختاذه عيداً، فقد ى عنه رسول أو اجللوس عنده، والدعاء والصالة صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاهللا ص.  

يف حديث أيب هريرة أن الرسول سد الطريق املُفضية إىل الشرك، بنهيه عن اختاذ قربه : املسألة السابعة
  .عيداً، ألن هذا من وسائل الشرك، ومن الطرق املوصلة إىل الشرك

  .يف حديث أيب هريرة مشروعية الصالة عليه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف أي مكان: منةاملسألة الثا
يف احلديث النهي عن التردد على قرب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من أجل الصالة : املسألة التاسعة

، وهلذا ما كان الصحابة رضي اهللا عليه والسالم عليه، ألن هذا وسيلة إىل الشرك، ومن اختاذه عيداً
عنهم كلما دخلوا املسجد يذهبون إىل قرب الرسول ليسلموا عليه أو يصلوا عليه، أبداً، إمنا يفعلون هذا 

  .إذا جاءوا من سفر فقط، ألنك إذا أكثرت التردد عليه صار من اختاذه عيداً
مر باملعروف والنهي عن املنكر، وتعليم يف حديث علي بن احلسني رمحه اهللا وجوب األ: املسألة العاشرة



اجلاهل، ألنه ملا رأى هذا الرجل وما يفعله من وسائل الشرك مل يسكت على هذا، بل اه عن ذلك، 
  .وحذّره من ذلك، وكان يف ذلك اخلري والربكة هلذه األمة

طالب بالدليل، ألن يف احلديث دليل على أن من أنكر شيئاً أو أمر بشيء فإنه ي: املسألة احلادية عشرة
علي بن احلسني ملا ى هذا الرجل ذكر له الدليل عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، من أجل إقامة 

أن الداعية إىل اهللا إذا أمر بشيء أو : احلجة، ومن أجل معرفة احلق بدليله، وهذا منهج من مناهج الدعوة
  .س من أجل أن يقتنعوا، ومن أجل أن تقوم احلجة على املخالفى عن شيء يذكر الدليل ويوضحه للنا

يف عموم اآلية واحلديثني أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سد الطرق املُفضية إىل : املسألة الثانية عشرة
  .الشرك، وهو الشاهد للباب من اآلية واحلديثني

ن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تبلغه صلوات أمته عليه يف يف احلديثني دليل على أ: املسألة الثالثة عشرة
أي مكان كانوا من األرض، وهذا مما حيث املسلمني على اإلكثار من الصالة والسالم عليه، ألن هذا 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوقد قال ص ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيبلغه ص" : ا من صلّى علي واحدة صلى اهللا عليه
  " .عشراً

)١/٣٢٢(  

  

جالء : " كتاب-أو من أحسنها-ويف الصالة على الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أُلّفت كتب، منها
لإلمام ابن القيم، فهو كتاب جيد يف هذا املوضوع، حيث " األفهام يف الصالة والسالم على خري األنام

  .، وما تدل عليه، وبسط الكالم يف هذامجع فيه األدلة وفقهها
، "دالئل اخلريات"أما الكتب اليت أُلفت يف الصالة والسالم عليه، والتربك به، والتوسل به، مثل كتاب 

 هلَيع لَّى اللَّهومثل كتب اخلرافيني؛ فهذه جيب احلذر منها، وإن مسوها كتب الصالة على الرسول ص
  .- والعياذ باهللا-من الشرور والفنت والشركيات الشيء الكثريوسلَّم، فإم دسوا فيها 

 هي من األمور احملدثة، وفيها غلو يف حقه صلَّى اللَّه علَيه - أيضاً-وكذلك صالة الفاتح عند التيجانية
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوهي صالة ال دليل عليها من كتاب اهللا وال من سنة نبيه ص ،لَّمسإمنا من أراد أن و ،

لإلمام ابن القيم، " جالء األفهام"يعرف أحكام الصالة عليه وأدلتها مع األمانة العلمية فرياجع كتاب 
  .هذا هو الكتاب الذي يستفيد منه طالب العلم، ويأمن من الدس الذي يف الكتب األخرى

)١/٣٢٣(  

  



  :]الباب الثالث والعشرون[
  مة يعبد األوثانباب ما جاء أن بعض هذه األ*

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .من األدلة يف الكتاب والسنة: أي" باب ما جاء: "قوله رمحه اهللا 

، بل يبقى فيها من - وهللا احلمد-وليس كلها، فاألمة ال جتتمع على ضاللة: يعين" أن بعض هذه األمة"
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهال تزال طائفة من أميت على احلق منصورة، ال يضرهم : "يثبت على احلق، كما قال ص

، فهذه األمة ال تضل كلها، وإمنا يضل الكثري، ولكن يبقى " من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا 
  .فهذا من فضل اهللا ورمحته. من هذه األمة من يثبت على احلق إىل أن تقوم الساعة

، وهذا من دقة فقهه رمحه اهللا ، وعدم تسرعه يف "بعض هذه األمةأن : "وهلذا قال املصنف رمحه اهللا
  .األحكام، خبالف الذين يكفرون عوام األمة كما عليه بعض الكتاب املعاصرين

كل ما عبد من : مجع وثن، واملراد به: - كما سبق-يشرك باهللا عز وجلّ، واألوثان: أي" يعبد األوثان"
أو شجر، أو جن، أو إنس، كله يسمى وثناً؛ فالوثن كل ما عبد من دون اهللا من صنم، أو قرب، أو حجر، 

  .دون اهللا؛ مأخوذ من وثن باملكان إذا ثبت وبقي فيه
الرد على من زعم أنه ال يقع يف هذه األمة شرك، وهم عباد : وقصد الشيخ رمحه اهللا من هذه الترمجة

ال يقع فيها شرك؟ وإمنا هو من باب هذا الذي نعمله ليس بشرك، ألن هذه األمة : القبور يقولون
  .التوسل بالصاحلني، أو حمبة الصاحلني، أو ما أشبه ذلك من األعذار الباردة

ويعبدونَ من دون اِهللا ما ال {، } ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اِهللا زلْفَى{: وهذه مقالة املشركني األولني
نال يو مهرضاِهللاي دنا عناؤفَعالِء شؤقُولُونَ هيو مهيقرأون القرآن وال - والعياذ باهللا-، لكن هؤالء} فَع 

  .يفقهون معناه، أو يعرفون معناه، ويغالطون ويكابرون تبعاً هلواهم

)١/٣٢٤(  

  

  .} منونَ بِالْجِبت والطَّاغُوتأَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيباً من الْكتابِ يؤ{: وقوله تعاىل
............................................................................................  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .قد رأيت وعلمت يا حممد: ، هذا استفهام تقرير، أي} أَلَم تر{: وقوله تعاىل: "قال
احلظ؛ واملراد م اليهود، ألن : حظّاً من الكتاب فالنصيب: أي" } ذين أُوتوا نصيباً من الْكتابِإِلَى الَّ{" 

 من عند اهللا، فهو كتاب عظيم من - عليه الصالة والسالم-اهللا أعطاهم التوراة اليت أنزهلا على موسى
  .عند اهللا



 نصيباً من الكتاب وعلم احلق جيب عليه أن وهذا من باب اإلنكار عليهم، ألن املفروض أن الذي أويت
  . هذا دليل على غلظ كفرهم وعنادهم- وعندهم الكتاب-فكوم خيالفون احلق : يعمل به

 "}تونَ بِالْجِبنمؤيصدقون باجلبت، وهو الشرك، أو السحر، أو الساحر، أو الكاهن، أو : أي" } ي
  .الشيطان، كل ذلك يسمى جبتاً

ما جتاوز به العبد : جماوزة احلد؛ واملراد به هنا: مأخوذ من الطغيان، وهو: يف اللغة" } توالطَّاغُو{" 
  .اهللا، كله طاغوت"حده من معبود، أو متبوع، أو مطاع يف غري طاعة

 ومن عبد وهو - لعنه اهللا-إبليس: الطواغيت كثريون، ورؤوسهم مخسة: "ويقول العالمة ابن القيم
  ".ومن حكم بغري ما أنزل اهللا. ومن ادعى شيئاً من علم الغيب. إىل عبادة نفسهومن دعا الناس . راض

  .يقول هؤالء اليهود: أي" } ويقُولُونَ{" 
هؤالء الكفار : أي} هؤالِء أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيالً{وهم مشركوا قريش " } للَّذين كَفَروا{" 

 منهج الكفار أهدى من منهج املسلمني املتبعني حملمد صلَّى اللَّه علَيه :أهدى من الذين آمنوا سبيالً، أي
لَّمسوهذا وهم عندهم الكتاب، ويعرفون احلق من الباطل. و.  

أن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ملا هاجر إىل املدينة، وبايعه األنصار من األوس : وسبب ذلك
  دولة عظيمة يف املدينة، اغتاظ اليهود الذينواخلزرج، وصارت للمسلمني 

)١/٣٢٥(  

  

كانوا يف املدينة من املسلمني، وضاقوا م ذرعا، فذهب كعب بن األشرف وحيي بن أخطب إىل 
املشركني يف مكة يستنجدوم على قتال الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأصحابه، فانتهز املشركون 

وما : تم أهل كتاب، تعرفون احلق من الباطل، بينوا لنا أحنن أهدى أم حممد؟، فقالواأن: الفرصة وقالوا
حممد صنبور مبتور، قطّع أرحامنا وسب : ، قالوا-بينوا لنا صفتكم وصفة حممد: أنتم وما حممد؟ يعين

فون يص. وحنن نذبح الكوم، ونطعم احلجيج، ونسقي احلجيج، ونفك العاين، ونصل األرحام. آهلتنا
  .أنفسهم ذه الصفات

  .وحممد قطع أرحامنا، وتبعه سراق احلجيج من غفار
  .أنتم خري وأهدى سبيالً: قالوا

أنه إذا كان يف اليهود من يؤمن باجلبت والطاغوت فسيكون يف هذه األمة من : والشاهد من اآلية للباب
م خرب أنه يكون يف هذه األمة من يتشبه باليهود يفعل ذلك تشبهاً م، ألن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

  .التشبه م يف اإلميان باجلبت والطاغوت: والنصارى، ومن ذلك
هؤالِء {: وكذلك يوجد يف هذه األمة من ميجد الكفار، وينتقّص املسلمني، كما كان اليهود يقولون



ثين اليوم على دول الكفر واإلحلاد، ويصفهم بصفات ، فمن الناس من ي} أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيالً
  .الكمال والعظمة، ويتنقص املسلمني، ويصفهم بالتأخر والرجعية، إىل آخره، فهذا شيء موجود

 فدلّ على أن هذه األمة يقع فيها ما وقع يف اليهود من اإلميان باجلبت والطاغوت، ومن الشرك باهللا عز
  .وجلّ

 يف النصارى فإنه سيقع يف هذه األمة من بعض أفرادها أو طوائفها من يفعله وكل ما وقع يف اليهود أو
تشبهاً م، فها هي األضرحة، والبناء على القبور، والطواف ا، وإقامة املوالد، واالستغاثة باألموات، 

  .والذبح والنذر هلم موجود، كما كان يف اليهود
  .وهذا الشاهد من اآلية للترمجة

)١/٣٢٦(  

  

قُلْ هلْ أُنبئُكُم بِشر من ذَلك مثُوبةً عند اِهللا من لَعنه اُهللا وغَضب علَيه وجعلَ منهم الْقردةَ {: له تعاىلوقو
الطَّاغُوت دبعو ازِيرنالْخو {.  

  .}  علَيهِم مسجِداًقَالَ الَّذين غَلَبوا علَى أَمرِهم لَنتخذَنَّ{: وقوله تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

قُلْ هلْ أُنبئُكُم بِشر من ذَلك مثُوبةً عند اِهللا من لَعنه اُهللا وغَضب علَيه وجعلَ منهم {: وقوله تعاىل: "قال
الطَّاغُوت دبعو ازِيرنالْخةَ ودربِيلِ{: يةمتام اآل} الْقاِء السوس نلُّ عأَضكَاناً وم رش كهذه اآلية } أُولَئ ،

  .يف الرد على الذين يسخرون من املسلمني ومن دينهم من اليهود والنصارى والوثنيني
  .التقرير والتوبيخ: أخربكم واالستفهام هنا املراد به: أي} هلْ أُنبئُكُم{: يقول تعاىل

 "}نم ربِشكالذي زعمتم فينا" : }  ذَل.  
  .منصوب على التمييز، يعين جزاء عند اهللا سبحانه وتعاىل" } مثُوبةً{" 
  .طرده وأبعده من رمحته بسبب كفره، وهو أنتم أيها اليهود والنصارى: أي" } من لَعنه اُهللا{" 
 "}هلَيع بغَضعباده املؤمنني ويغضب على والغضب ضد الرضا، فاهللا جلّ وعال يرضى عق" } و 

الكافرين، وغضبه ال يقوم له شيء، واملغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ومل يعملوا به، ألم عصوا 
  .اهللا على بصرية

 "}ازِيرنالْخةَ ودرالْق مهنلَ معجمسخهم قردة وخنازير، بسبب كفرهم" } و.  
دلّ على أن يف أهل الكتاب من يعبد كل الطاغوت، فال بد أن } وعبد الطَّاغُوت{: والشاهد يف قوله

  .يكون يف هذه األمة من يتشبه م ويعبد الطاغوت
أم يؤمنون باجلبت والطاغوت، وهذه اآلية فيها أن فيهم من عبد الطاغوت، فال بد : فاآلية األوىل فيها



  .أن يكون من هذه األمة من يتشبه م يف ذلك
هذا يف قصة أصحاب } قَالَ الَّذين غَلَبوا علَى أَمرِهم لَنتخذَنَّ علَيهِم مسجِداً{: عاىلوقوله ت: "قال

الكهف، وذلك أن مجاعة من الفتيان يف الزمان القدمي آمنوا باهللا، وأنكروا ما عليه أهل بلدهم من 
 مالشرك باهللا، فلما ماتوا بىن قومهم عليهم مسجداً ألجل التربك.  

  هؤالء رجال: فقالوا} قَالَ الَّذين غَلَبوا علَى أَمرِهم لَنتخذَنَّ علَيهِم مسجِداً{

)١/٣٢٧(  

  

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو : "عن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
: يا رسول اهللا، اليهود والنصارى؟، قال: قالوا" ب لدخلتموهالقُذَّة بالقُذَّة، حىت لو دخلوا جحر ض

  .أخرجاه" فمن؟"
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

صاحلون، فيهم بركة، فيهم خري، نبين عليهم مسجداً من أجل التربك م، والصالة عندهم، والدعاء 
: حلجة، ألم غلبوا على أمرهم، أيعندهم، ألم من أولياء اهللا، ونفّذوا ذلك بقوة السلطة ال بقوة ا

  .متكنوا من تنفيذ ما أرادوا بقوم
أنه كان يف أول اخلليقة من يبين املساجد على القبور، فال بد أن يكون يف هذه األمة : فالشاهد من اآلية

على من يبين املساجد على القبور، تشبهاً م، وقد وقع هذا، ووجِد يف هذه األمة من يبين املساجد 
  .القبور، فدلّ على وقوع الشرك يف هذه األمة كما وقع يف األمم السابقة عن طريق التشبه واحملاكاة

سبق أن الالّم " لتتبعن،: "عن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: "قوله
  .بالنون الثقيلةواهللا لتتبعن، وأكّده : هذه الم قسم، فهي على تقدير

  .طريق: أي" سنن"
فمن قرأه سنن فاملراد . سنة، وهي الطرق:  فهي مجع- بالضم-الطريق، أما السنن: - بالفتح-فالسنن

  .الطريق، وهذا هو املشهور: به
  .الطرق: سنة وهي: مجع: ومن قرأه سنن فاملراد به

  .واملعىن واحد
تشبوم : ريشة السهم الذي يرمى به، واملعىن: منصوب على احلال، والقُذَّة: حذْو" حذْو القُذَّة بالقُذَّة"

  .كما أشبهت ريشة السهم ريشة السهم األخرى
السرب الذي يكون يف األرض، ومنه :  هو- بالضم-اجلُحر" حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه"

له اليهود والنصارى لكان يف هذه جحر الضب، ألنه حيفر جحراً من أعسر اجلحور، ومع هذا لو دخ



  .األمة من يفعل ذلك تقليداً هلم
وقد وقع ما أخرب به صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فالتقليد والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق بأتفه األشياء 

التقدم واحلضارة، وأحقر األشياء، ال لشيء إالَّ ألم يفعلونه، واملقلد يرى أم أهل العقول، وأم أهل 
  .فيقلدهم من أجل ذلك

)١/٣٢٨(  

  

ال تتشبهوا م، وال تقلّدوهم، وقد جاء النهي عن التشبه م : وهذا احلديث خرب مبعىن النهي، أي
  " .ومن تشبه بقوم فهو منهم: "، وقوله" ال تشبهوا باليهود والنصارى: "بقوله

 األمة من يتشبه باليهود والنصارى يف كل شيء، أنه يكون يف هذه: والشاهد من هذا احلديث واضح
  .واليهود والنصارى يعملون الشرك فال بد أن يوجد يف هذه األمة من يعمل الشرك مثلهم سواء بسواء

نعم، اليهود والنصارى بنوا على القبور، فيؤخذ يف هذه األمة من يبين على القبور تشبهاً م، والنصارى 
يح عليه السالم فيوجد يف هذه األمة من يعمل عيد املولد حملمد صلَّى اللَّه علَيه يعملون عيد املولد للمس
  .وسلَّم تشبهاً بالنصارى

كما وجد يف اليهود والنصارى من حيلق حليته ويوفِّر شاربه، فوجد من هذه األمة من حيلق حليته ويوفّر 
لتتبعن : " تحصى مصداقاً لقوله من باب التحذير والنهيشاربه، إىل غري ذلك من أنواع التشبه اليت ال

  " .سنن من كان قبلكم حذْو القُذَّة بالقُذَّة، حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه
أنه ال بد أن يوجد يف هذه األمة من يتشبه باليهود والنصارى يف الشرك باهللا عز وجلّ، : فالشاهد منه

فال بد أن يوجد يف هذه } هم ورهبانهم أَرباباً من دون اِهللا والْمِسيح ابن مريماتخذُوا أَحبار{كما أم 
األمة من يغلو باألئمة، ويتخذهم أرباباً من دون اهللا، كما عند الصوفية الذين يتخذون رؤساء الطرق 

د ينبغي أن يكون مع الشيخ كامليت بني املري: واملشايخ أرباباً من دون اهللا، حيلّلون وحيرمون، ويقولون
  .وكذلك من يتعصب لشيخه ولو خالف الدليل إىل غري ذلك. يدي غاسله

  :أما فقه هذه النصوص، فإا تدلّ على مسائل كثرية
الشرك، : يف اآلية األوىل دليل على أن من اليهود والنصارى من والطاغوت، الذي هو: املسألة األوىل

فسيوجد يف هذه األمة من يؤمن . نة، والطِّرية، والتنجيم، واحلكم بغري ما أنزل اهللاوالسحر، والكها
  .باجلبت والطاغوت؛ تشبهاً م

  يف اآلية دليل على أن املوافقة هلم يف الظاهر تسمى إمياناً: املسألة الثانية

)١/٣٢٩(  

  



هم يف . أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيالً: ولو مل يوافقهم يف الباطن، ألن اليهود ملا قالوا كفّار قريش
الباطن يعتقدون بطالن هذا الكالم، لكنهم وافقوهم يف الظاهر ليحصلوا على مناصرم هلم، ومع هذا 

  .مسى اهللا هذا إمياناً باجلبت والطاغوت
باجلبت فالذي ميدح الكفر والكفار ولو بلسانه، ويفضل الكفر والكفار على املؤمنني؛ يعترب مؤمناً 

والطاغوت، ولو كان قلبه ال يوافق على هذا؛ ما مل يكن مكرهاً، ففيه رد على مرجئة هذا العصر الذين 
  .إن من تكلم بكالم الكفر ال يكفر حىت يعتقد بقلبه صحة ما يقول: يقولون

  .وهذه دقيقة عظيمة ذكرها الشيخ يف املسائل، وهي عظيمة جداً
أنه دعا غري اهللا، أو ذبح : ثانية بيان أن يف أهل الكتاب من عبد الطاغوت، مبعىنيف اآلية ال: املسألة الثالثة

  .لغري اهللا، أو نذر لغري اهللا، فال بد أن يكون يف هذه األمة من يعبد الطاغوت تشبهاً م
ففيه الرد على من زعم أنه ال يقع يف هذه األمة شرك، ألن احلديث يدلّ على أنه يوجد من يتشبه 

هود والنصارى يف عبادة الطاغوت اليت منها عبادة القبور واألضرحة، ومنها احلكم بغري ما أنزل اهللا، بالي
  .ومنها الشيء الكثري الذي كله من عبادة الطاغوت

من لَعنه اُهللا {: يف اآلية الثانية دليل على ذكر عيوب املردود عليه، وذلك يف قوله: املسألة الرابعة
لَيع بغَضبِيلِواِء السوس نلُّ عأَضكَاناً وم رش كأُولَئ الطَّاغُوت دبعو ازِيرنالْخةَ ودرالْق مهنلَ معجو ه {

  .ففيه ذكر معائب املردود عليه حىت يختزِى ويفْحم يف اخلصومة
املردود عليه وهو ما يسمونه إنه ينبغي ذكر حماسن : يف اآلية رد على من يقول : املسألة اخلامسة

  .باملوازنات
أن اهللا ذكر يف : وذكر حماسن الطوائف الضالّة واألشخاص الضالني من املبتدعة وغريهم، ووجه الرد

  .هذه اآلية معايبهم، ومل يذكر هلم شيئاً من احملاسن
أو ذكر حماسن ففي اآلية رد صريح على هذه املقالة اليت يراد منها السكوت عن البدع واخلرافات 

  .املبتدعة واملخالفني للحق

)١/٣٣٠(  

  

إن اهللا زوى يلَ األرض، : "وملسلم عن ثوبان رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
  .فرأيت مشارقها ومغارا، وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوِي يل منها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
يف اآلية الثالثة دليل على أنه كان يف األمم السابقة من يبين املساجد على القبور، فال : ألة السادسةاملس

  .بد أن يوجد يف هذه األمة من يبين املساجد على القبور وقد وقع هذا



ألن بناء املساجد على القبور وسيلة : ففيه رد على من زعم أنه ال يقع يف هذه األمة شرك، ووجه الرد
  .ىل الشركإ

يف احلديث دليل على معجزة من معجزاته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، حيث أخرب أنه : املسألة السابعة
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهه باليهود والنصارى، وقد وقع كما أخرب صسيكون يف هذه األمة من يتشب.  

به باليهود والنصارى، ألن احلديث خرب معناه النهي يف احلديث دليل على حترمي التش: املسألة الثامنة
  .واإلنكار على من فعل ذلك

أن بعض هذه األمة يعبد األوثان، ألن يف اليهود والنصارى من : يف احلديث دليل للترمجة: املسألة التاسعة
 وحاصل يف يعبد األوثان، فال بد أن يوجد يف هذه األمة من يتشبه م فيعبد األوثان، كما هو واقع

عبادة القبور واألضرحة اآلن ال بكثرة وعلى مسمع من علماء املسلمني ومرأى ومل ينكر ذلك الكثري 
  .منهم، بل بعضهم أجازه وشجع عليه

  .وال حول وال قوة إالَّ باهللا العلي العظيم
  :هذا حديث عظيم فيه أمور خميفة، وفيه أخبار عظيمة، وفيه بشارة

موىل رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، واملوىل معناه ث العتيق، الزم : بان هوعن ثوبان، ثو: "فقوله
  .الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وله فضائل كثرية رضي اهللا عنه

ا وطواها له مجعها، وحواه: يعين" إن اهللا زوى يلَ األرض: "أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال"
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حىت صارت حجماً صغرياً، يرى النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أطرافه ما بعد منها 

  .وما قرب، واهللا قادر على كل شيء
 األرض مشارقها  أنه قوى بصر رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فصار يري كل- واهللا أعلم-أو أن املراد

  ومغارا، كما حصل له صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ملا سأله املشركون عن بيت املقدس، حيث

)١/٣٣١(  

  

  .األمحر واألبيض : وأُعطيت الكرتين
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هلم املسجد عن قوى بصر رسوله فصار ينظر إىل بيت املقدس وهو يف مكّة خيطب يف املشركني، ويصف 
معاينة ومشاهدة، حىت ذكر هلم عالماته واألشياء اليت يعرفوا فيه، وحىت إنه أخربهم عن عريهم اليت يف 

  .الطريق اليت كانوا ينتظروا، أخربهم أين هي؟
  .رأى املشرق واملغرب ومجعها لكثرة الطالع والغارب من الكواكب" فرأيت مشارقها ومغارا"
ما زوِي يل "بالبناء على الفاعل وهو اهللا سبحانه وتعاىل، أو " ملكها ما زوى يل منهاوإن أميت سيبلغ "



  .بالبناء للمفعول، والفاعل هو اهللا سبحانه وتعاىل" منها
ومل يذكر صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الشمال واجلنوب من األرض لقلة سكاا وألن هذا مل تبلغه الفتوحات، 

  .ات امتدت من املشرق إىل املغربوإمنا الفتوح
  .هذا خرب عن املستقبل، وهو ال ينطق عن اهلوى صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" وإن أميت سيبلغ ملكها"

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهته صففيه دليل من أدلّة نبو.  
  .هذا دليل على نبوته. زوي األرض له: الدليل األول
أنه أخرب عن ملك أمته، وأنه سيتسع ويبلغ املشرق واملغرب يف يوم أن كان ملك املسلمني : الدليل الثاين

  .يف املدينة وما حوهلا فقط
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهته صفهذا من عالمات نبو.  

ىت وقد وقع كما أخرب، فانتشرت الفتوحات يف عهد اخللفاء الراشدين وخلفاء بين أمية وبين العباس ح
سقطت دولة الفُرس باملشرق، وسقطت دولة الروم باملغرب، وامتد سلطان املسلمني يف الشرق إىل أن 

وصل السند، ويف املغرب إىل أن وصل إىل طَنجة يف أقصى املغرب، بل امتد إىل أن وصل إىل جبال 
املسلمني، وهذا مصداق البرانِس وهي حدود فرنسا، حيث دخلت األندلس يف اخلالفة األموية يف ملك 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوإن أميت سيبلغ ملكها ما زوى يل منها: "خلربه ص. "  
" : واألبيض"الذهب، " : األمحر"األموال النفيسة، : املراد بالكرتين" األمحر واألبيض: وأُعطيت الكرتين"

 من الذهب، وأموال الروم من الفضة، أو فأموال الفرس. الفضة، وهذا عبارة عن أموال الفرس والروم
  .العكس، قوالن يف املسألة

)١/٣٣٢(  

  

وإين سألت ريب ألميت أن ال يهلكها بسنة بعامة، وأن ال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح 
  .بيضتهم

هلكهم بسنة أن ال أ: يا حممد، إين إذا قضيت قضاء فإنه ال يرد، وإين أعطيتك ألمتك: وإن ريب قال
  بعامة، وأن ال أسلط عليهم عدوا من

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد وقع ما أخرب به صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فقد جيء بأموال الفرس والروم يف خالفة عمر بن اخلطاب، 

 وجيء بسواريه ووزعت بني املسلمني يف املدينة، حىت إنه جيء بتاج كسرى الذي يلبسه على رأسه،
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالذين يلبسهما يف يديه، وهذا مصداق ما أخرب به ص.  

  .هذا من شفقته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بأمته" وإين سألت ريب ألميت: "وقوله



الد املسلمني، ال يعم اجلدب والقحط كل ب: اجلُدب، أي: املراد بالسنة" أن ال يهلكها بسنة بعامة"
ولَقَد أَخذْنا آلَ { : اجلَدب كما قال تعاىل: فتهلك أمواهلم وزروعهم وما يأكلون منه، فالسنة املراد ا

نِنينَ بِالسوعرب: يعين} فباجلَد.  
هم، ألنه إذا نزل م دعا النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ربه أن ال يرتل اجلَدب والقَحط على أمة حممد كل

  .كلهم هلكوا
ال يسلط الكفار على : من الكفار، أي: يعين" وأن ال يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم: "وقوله

  .املسلمني
ال يستبيح الكفار حوزة املسلمني وبالدهم، أو املراد بالبيضة : احلوزة، يعين: البيضة" فيستبيح بيضتهم"

  .ال يستبيح بالدهم ومجاعتهم: ومعناهواملعىن عام . اجتماع الكلمة
  .هذه إجابة اهللا لدعوة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" يا حممد: وإن ريب قال"
"ر اهللا قدراً فال بد من نفاذه، فأقدار اهللا نافذة يف املسلمني " إين إذا قضيت قضاًء فإنه ال يردإذا قد

يع رد القضاء والقدر، فهذا فيه إثبات القدر، وأن قدر اهللا نافذ، ال والكفّار وعموم الناس، ال أحد يستط
  .يستطيع أحد رده

استجاب اهللا الدعوة األوىل مطلقاً، وأنه سبحانه ال " أن ال أهلكهم بسنة بعامة: وإين أعطيتك ألمتك"
 السابقة، فإن اهللا يرتل قحطاً عاما للبالد كلها، وإمنا يرتل القحط يف بعض البالد دون بعض خبالف األمم

  يرتل القحط العام عليهم فيضرهم،

)١/٣٣٣(  

  

سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حىت يكون بعضهم يهلك بعضاً، 
  " .ويسيب بعضهم بعضاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ال يرتل عليها القحط العامكما حصل لقوم فرعون، أما هذه األمة لكرامتها على اهللا فإن اهللا

وأن ال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حىت "
: استجاب اهللا له الدعوة الثانية استجابة معلّقة، يعين" يكون بعضهم يهلك بعضاً، ويسيب بعضهم بعضاً

فإن اهللا ال يسلّط عليهم عدوا من الكفار، أما إذا ما دامت أمتك جمتمعة على احلق كلمتها واحدة، 
حصل يف األمة افتراق كلمة، وحصل بينهم قتال فيما بينهم، وسىب بعضهم بعضاً، فحينئذ يعاقبهم اهللا 

  .عز وجلّ ويسلط عليهم الكفّار
ف وال إذا اجتمعت كلمة املسلمني، ومل يكن بينهم اختال: أي" ولو اجتمع عليهم من بأقطارها: "قوله



تقاتل فيما بينهم، فلو اجتمع أهل األرض كلهم على قتال املسلمني أو أراد سلب شيء من ملكهم فلن 
يستطيعوا، وأما إذا اختلفوا فيما بينهم، وتقاتلوا فيما بينهم، وأخذ بعضهم أموال بعض، فإن اهللا 

  .يعاقبهم، ويسلّط عليهم الكفّار
ة جمتمعة يف عهد أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب، وأول وقد حصل مصداق هذا، فإنه ملا كانت األم

خالفة أمري املؤمنني عثمان، وسلطان املسلمني ظاهر يف األرض، قد خافتهم األمم، فصار الكفار خيافون 
  .من املسلمني

 بسبب اليهودي الذي ادعى - رضي اهللا تعاىل عنه-وملا وقعت الفتنة بني املسلمني يف خالفة عثمان
عبد اهللا بن سبأ اليماين، وصار حيرض املسلمني على اخلليفة عثمان ذي النورين رضي اهللا : م وهواإلسال

عنه، واجتمع حوله من األوباش وضعاف اإلميان من الشباب الطائش، اجتمعوا على هذه الطاغية، ويف 
ني فجعل بأسهم بينهم، النهاية حاصروا عثمان رضي اهللا عنه وقتلوه، وملا قتلوا عثمان عاقب اهللا املسلم

  .وسلّط عليهم عدوهم
  .وما زالت املداوالت واحلروب بني املسلمني بعضهم مع بعض وبني املسلمني والكفار

)١/٣٣٤(  

  

  .وإمنا أخاف على أميت األئمة املضلّني : "، وزاد"صحيحه"رواه البرقاين يف 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ية بعد ذلك وانتشر اإلسالم، ودولة بين العباس، ولكن مل ختل األمة من صحيح أا قامت دولة بين أم
اقتتال ومن فنت فيما بينها، إىل أن جاءت الداهية الدهياء يف آخر خالفة بين العباس، فغزا التتار بالد 
لوف، املسلمني، واستباحوا عاصمة املسلمني بغداد، وقتلوا اخلليفة العباس، وقتلوا من املسلمني مئات األ

 وألقوها يف ر دجلة حىت تغري املاء مبداد الكتب، وتسلّلوا إىل بقية البالد، -كتب املسلمني-واحرقوا 
  .وحصل من احلروب الطاحنة ما سجله التاريخ

ما وكذلك الصليبيون زحفوا على املسلمني واستولوا على األندلس، وزحفوا إىل بالد الشام واستولوا 
 بيت املقدس حوايل مائة سنة حتت أيدي الصليبيني، حىت جاء صالح الدين على بيت املقدس، وبقي

  .األيويب رمحه اهللا، فخلّص بيت املقدس من أيدي الصليبيني
وال يزال اخلالف وتسلط الكفار على املسلمني إىل وقتنا هذا، بل يف وقتنا هذا اشتد فيه األمر، والسبب 

ويسيب " حىت يكون بعضهم يهلك بعضاً: "، كما يف هذا احلديثيف هذا هو اختالف املسلمني فيما بينهم
فإذا حصل للمسلمني هذا سلّط اهللا عليهم الكفار بسبب االختالف، واستباحة حرمة " بعضهم بعضاً

  .املسلمني فيما بينهم، هذا يقتل هذا، وهذا يسيب هذا، مع أم إخوة مسلمون



} )٩٢(إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدون {: والواجب على املسلمني أن يكونوا أمة واحدة
إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا {، } وال تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا{ ، } وال تنازعوا فَتفْشلُوا{، 

 ، فاالختالف عذاب، وسبب لتسلّط الكفار، واالجتماع رمحة وقوة وعزة }شيعاً لَست منهم في شيٍء
  .للمسلمني ولن حيصل االجتماع إالَّ حتت عقيدة التوحيد

أبو بكر حممد اخلوارزمي الشافعي، وكتابه يسمى باملسند : البرقاين هو" رواه البرقاين يف صحيحه: "قوله
أنه مجع فيه أحاديث الصحيحني وزاد عليهما ما صح : يقولالصحيح، مجع فيه األحاديث الصحيحة، و

  .عنده من األحاديث

)١/٣٣٥(  

  

  .على رواية مسلم: يعين" وزاد"
هذا سبب آخر، السبب " وإمنا أخاف على أميت األئمة املضلني: "أن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال

فهؤالء سبب آخر هلالك . دعاة الفتنة، ودعاة الضاللوجود : السبب الثاين. االختالف بينهم: األول
املسلمني، وسبب لتفرق كلمتهم، وتسلط العدو عليهم، بأن يكون هناك دعاة ضالل، ودعاة فتنة، 

  .ودعاة فُرقة، وحتريش بني املسلمني، كما حصل من الداعية اخلبيث األول عبد اهللا بن سبأ
  .لذي يقتدى به يف اخلري أو الشرإمام، واإلمام هو القدوة ا: واألئمة مجع

فإذا كانت القدوة من أهل الضالل ضلّت األمة، وحصل فيهم الشر، ويراد م األمراء الضالون، 
والعلماء الضالون، والعباد الضالون، والدعاة الضالون، كل هؤالء من األئمة املضلّني، فإذا قاد األمة 

  .ألمة دعاة احلق قادوها إىل الصالح والسالمةهؤالء قادوها إىل اهلالك، أما إذا قاد ا
مفهومه؛ أن األئمة املصلحني خري لألمة، جيمعون كلمتها، " أخاف على أميت األئمة املضلني: "ففي قوله

  .ويصلحون عقيدا، ويردوا إىل منهج السلف الصاحل، وحيصل م اخلري
  .الف منهج السلفأما دعاة الضالل فإم يصدوا عن احلق، ويدعوا إىل خ

واآلن فيما بيننا ظهر من يزهد يف منهج السلف ويعتربه من األمور الرجعية، ومن األمور القاصرة، 
ويريد من املسلمني أن ينهجوا مناهج حديثة، ابتكرها جهال أو ضالّل، يريدون أن الدعاة يسريون على 

ذي فيه اخلري، وفيه الصالح والفالح، هذا هذا املنهج املبتكر احملدث، ويتركون منهج السلف الصاحل ال
ظهر وقد أخرب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنه يكون يف هذه األمة دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه 

فلنحذر من هؤالء " هم قوم من جِلْدتنا، ويتكلمون بألسنتنا: "صفهم لنا يا رسول اهللا، قال: فيها، قالوا
  .غاية احلذر



 جناة لنا إالَّ بإتباع دعاة الصالح الذين يدعون إىل منهج السلف الصاحل وإىل إتباع الكتاب والسنة، ال
  .هؤالء هم اخلري على األمة

)١/٣٣٦(  

  

وال تقوم الساعة حىت يلحق حي من أميت باملشركني، . وإذا وضع عليهم السيف مل يرفع إىل يوم القيامة
  .وثان وحىت تعبد فئَام من أميت األ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
أما من أراد باألمة خالف ذلك، وابتكر هلا منهجاً أو خطّط هلا ختطيطاً جديداً خيالف منهج السلف، فهذا 

  .ال يريد لألمة خرياً سواًء كان متعمداً أو مل يتعمد
 الناس جبهل وضالل، أو وأخطر ما على األمة اآلن الدعاة اجلُهال الذين ال يعرفون العلم، ويدعون

  .الدعاة املغرضون الذين يعرفون احلق لكنهم معرضون، يريدون صرف األمة عن جادة الصواب
احلاصل، أن األمة على خطر من هؤالء، فعلينا أن نتنبه هلذا األمر، وأن نعاجل هذا األمر قبل أن 

  .يستحفل
 كذلك خاف عليهم النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم "وإذا وضع عليهم السيف مل يرفع إىل يوم القيامة: "قوله

  .أنه إذا بدأ القتال بني املسلمني فإنه ال يرفع إىل يوم القيامة، وهذه بلية أخرى
  .تسلُّط الكفار على املسلمني: البلية األوىل
  .عقوبة هلمإذا وقع القتال بني املسلمني فإنه ال يرفع إىل يوم القيامة : والبلية الثانية

وذلك حصل كما أخرب به صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فإنه ملا قُتل اخلليفة الراشد أمري املؤمنني عثمان فإنه ال 
وال حول وال قوة إالَّ باهللا كما أخرب النيب . يزال القتال مستمرا بني املسلمني، وسيستمر إىل يوم القيامة

  .مصلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
يتبع؛ : القبيلة، ومعىن يلحق: املراد به: احلي" وال تقوم الساعة حىت يلحق حي من أميت باملشركني: "قوله

إما بأن يذهبوا إىل بالدهم ويسكنوا معهم ويكونوا من دولتهم، وإما بأن يبقوا يف بالد املسلمني ولكن 
  .يكونون على منهج الكفار ويرتدون عن اإلسالم

 أخرب به صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ففيهم من ذهب إىل بالد الكفار ومث يرجع وصار يوافق ووقع هذا كما
وفيهم من بقي يف بالد . الكفار يف أمورهم الدينية، وجيري عليهم حكمهم وهو خمتار لإلقامة بينهم

ا باملشركني يف قلوم املسلمني ويعتنق مذاهب الكفر من شيوعية وبعثية وقومية وغري ذلك، وهؤالء حلقو
  .وعقائدهم كما أخرب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وإن مل يلحقوا م يف أبداًم

)١/٣٣٧(  



  

ني، ال نيب بعدي . وإنه سيكون يف أميت كذّابون ثالثون، كلّهم يزعم أنه نيبوأنا خامت النبي.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .كل ما عبد من دون اهللا: اجلماعات، واألوثان: الفئام" م من أميت األوثانوحىت تعبد فئا: "قوله
وقد وقع ما أخرب به صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فعبدت مجاعات من هذه األمة القبور واألضرحة، واعتربوا 

  .هذا هو الدين الصحيح، ومسوا دين التوحيد الصحيح دين اخلوارج
  .و الشاهد من هذا احلديث للبابوهذا مع ما قبله ه

ألن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : وفيه رد على من زعم أن هذه األمة ال يقع فيها شرك، ووجه الرد
  . أنه ال بد أن تعبد مجاعات وليسوا أفراداً من هذه األمة األوثان- وهو الصادق املصدوق-أخرب

و هلَيع لَّى اللَّهوقوله صلَّموإنه سيكون يف أميت كذّابون ثالثون كلّهم يزعم أنه نيب، وأنا خامت : "س
، هذا فيه إخبار منه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بظهور املتنبئني الكَذَبة الذين يدعون " النبيني، ال نيب بعدي

  .النبوة
  :ل من ظهر يف حياته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اثنانوقد حصل ما أخرب به صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأو

  .مسيلمة الكذّاب يف اليمامة، واألسود العنسي يف اليمن
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسي فقد قتله املسلمون قبل موت النيب صنأما األسود الع.  

 رضي اهللا تعاىل -امة، وملا بويع أبو بكر الصديقوأما مسيلمة الكذّاب فإنه قد تبعه قوم من أهل اليم
 باخلالفة بعد وفاة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جهز له الصديق جيشاً من املسلمني من املهاجرين -عنه

واألنصار بقيادة خالد بن الوليد اليمامة، وحصل قتال شديد جدا، وقُتل فيه من املسلمني ومن أفاضلهم 
 قُراء القرآن العدد الكثري، ولكن يف النهاية قَتل اهللا مسيلمة الكذّاب على يد املسلمني يف خالفة أيب ومن

  .، وأراح اهللا املسلمني من شره- رضي اهللا تعاىل عنه-بكر الصديق
لى مث ظهر طُليحة األسدي وادعى النبوة، وظهرت سجاح التميمية وادعت النبوة، ولكن اهللا من ع

طُلَيحة فتاب إىل اهللا عز وجلّ، وجاهد يف سبيل اهللا، وتوفّي على اإلسالم، وكذلك سجاح تابت إىل اهللا 
  .عز وجلّ

مثّ ظهر املختار بن أيب عبيد الثقفي يف خالفة عبد امللك بن مروان، وادعى النبوة، وقتله اهللا سبحانه 
  .وتعاىل على أيدي املسلمني

)١/٣٣٨(  

  



املتنبئون الكذَبة يظهرون بني احلني واآلخر، إىل أن ظهر منذ سنني رجل يف الباكستان يسمى وال يزال 
غالم أمحد القادياين، ادعى النبوة، وتبِعه قوم، وصار له أتباع اآلن يسمون القاديانية، وقد كفّرهم 

  .- وهللا احلمد-املسلمون، ونبذوهم
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبعدي: "وقوله ص ني، ال نيبا كَانَ {: هذا كما قال اهللا سبحانه وتعاىل" وأنا خامت النبيم

نيبِيالن ماتخولَ اِهللا وسر نلَكو كُمالرِج نم دا أَحأَب دمحالذي خيتم على : - بفتح التاء-، واخلامت} م
تم عليه حبيث ال يزاد فيه، وختم الكيس، مبعىن وضع اخل: ختم الكتاب، يعين: الشيء فال يزاد فيه، يقال

أنه أغلقه حبيث ال يزاد فيه وال ينقص، فالرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ختم األنبياء، مبعىن انه هو 
  .آخرهم، وال يأيت بعده نيب

الذي : م هو خاتم النبيني، أياسم فاعل، فالنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ:  فهو- بالكسر-وأما لفظ خاتم
كملهم وانتهى به عددهم، فال يبعث نيب بعد رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إىل أن تقوم الساعة، كما 

 ، أرسله} ليكُونَ للْعالَمني نذيراً{: أن شريعته ال تنسخ إىل أن تقوم الساعة، وأرسله اهللا إىل العاملني كافّة
وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً {، إىل العرب والعجم، واجلن واإلنس - عليه الصالة والسالم-إىل العامل كافّة 

  .، وأنزل عليه شريعة كاملة، شاملة لكل زمان ومكان إىل أن تقوم الساعة} للناسِ بشرياً ونذيراً
وخاتم {: يه وسلَّم فهو كافر، ألنه مكذِّب هللا، ألن اهللا قالفالذي يدعي النبوة بعد حممد صلَّى اللَّه علَ

نيبِيومكذِّب إلمجاع املسلمني، ألن املسلمني أمجعوا " أنا خامت النبيني: "، ومكذِّب لرسول اهللا يف قوله} الن
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهد صبعد حمم على أنه ال نيب.  

  .س املسيح عيسى بن مرمي يرتل يف آخر الزمان كما تواتر ذلك يف األحاديث؟لي: "فإن قال قائل
نعم، يرتل يف آخر الزمان، ولكن ال يرتل بشريعة جديدة، وإمنا يرتل ليعمل بشريعة حممد صلَّى اللَّه : قلنا

ريعة اإلسالم، ويتبع حممداً علَيه وسلَّم، فهو يعترب جمدداً من اددين، ومصلحاً من املصلحني، حيكم بش
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفرتول عيسى عليه السالم ال خيتلف مع قوله ص ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأنا خامت : "ص

منا ، ألنه ال يرتل بشريعة، وال يرتل على أنه نيب يبعث إىل الناس، وإ} وخاتم النبِيني{: وقول اهللا" النبيني
  .- عليه الصالة والسالم-يرتل على أنه حاكم بشريعة حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وتابع حملمد 

)١/٣٣٩(  

  

وال تزال طائفة من أميت على احلق منصورة، ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا 
  " .تبارك وتعاىل

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
مع هذه : يعين" وال تزال طائفة من أميت على احلق: " قال مبشراً ألمته بعد هذه األخبار املروعةمث



احلوادث العظيمة، وهذا االبتالء العظيم، ووقوع الشرك، ووقوع اللَّحاق باملشركني من بعض القبائل 
مة بقية صاحلة إىل أن يأيت وتسلّط الكفّار، وقلّة أهل احلق، وكثرة أهل الباطل، مع هذا يبقي يف هذه األ

  .أمر اهللا تبارك وتعاىل
إِنْ نعف {: بدليل قوله تعاىل. واملراد هنا من كان على احلق ولو كان واحداً. والطائفة يف األصل اجلماعة

كُمنم فَةطَائ نوهو واحد} ع.  
  .غالبني: يعين" على احلق ظاهرين"
ا، وهذه الفنت كلها، هذه الطائفة ال تتضرر، بل تبقى على مع هذه الشرور كله" ال يضرهم من خذهلم"

احلق الذي بعث به حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ومل يعين صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عددها، ومل يعين مكاا، 
 املغرب، وتارة يف ألن العدد قد يقلّ وقد يكثر، وكذلك املكان قد تكون تارة يف املشرق، وتارة يف

العرب، وتارة يف العجم، املهم أا تبقى هذه الطائفة من األمة، لتبقى حجة اهللا سبحانه وتعاىل على 
  .خلقه

الذي يتمسكون : ، أي"إن هذه الطائفة هم أهل احلديث: "- كاإلمام أمحد وغريه-وقد قال أهل العلم
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهة الرسول صبسن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهملا ذكر افتراق األمة إىل ثالث -، كما قال ص 

من كان على مثل ما أنا : "من هي يا رسول اهللا؟، قال: قالوا" كلها يف النار إالَّ واحدة: "-وسبعني فرقة
 وسلَّم، وال ، فهم أهل احلديث الذين يتمسكون حبديث الرسول صلَّى اللَّه علَيه" عليه وأصحايب

  .يتمسكون باآلراء واألقوال وعلم الكالم واملنطق
فهم الطائفة املنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أهل احلديث وهم أهل السنة واجلماعة، ال كما يقول 

  .إن الفرقة الناجية غري الطائفة املنصورة، وهذا تفريق بغري علم: بعض املعاصرين
  املراد بأمر اهللا ما يكون يف آخر الزمان من قبض" حىت يأيت أمر اهللا: "وقوله

)١/٣٤٠(  

  

أرواح أهل اإلميان، حني يبعث اهللا رحيا طيبة يف آخر الزمان قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن 
  .ومؤمنة، ويبقى شرار الناس، وحينئذ تقوم الساعة

  :ما يستفاد من هذا احلديث
  :هذا احلديث يدلّ على مسائل عظيمة

  :يف هذا احلديث دالئل من دالئل النبوة، وهي: ملسألة األوىلا
  " .إن اهللا زوى يلَ األرض حىت رأيت مشارقها ومغارا: "قوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: أوال
  .سيبلغ ملك أميت ما زوِي يل منها، : "قوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: ثانياً



وقد وقع ما .  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بأن هذه األمة إذا افترقت وتقاتلت يتسلّط عليها العدوإخباره: ثالثاً
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأخرب به ص.  

 وقد وقع ما أخرب ول صلَّى اللَّه علَيه. إخباره صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن وقوع الشرك يف أمته: رابعاً
لَّمسو.  
وقد وقع ما أخرب به صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فال يزال املتنبئون . إخباره بظهور املتنبئني الكَذَبة: خامساً

  .الكَذَبة يظهرون بني احلني واآلخر، لكن منهم من له شوكة، ومنهم من ليس له شوكة
وقد وقع ما أخرب به صلَّى اللَّه . ببقاء الطائفة املنصورة على احلقإخباره صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : سادساً

 يبقى فيها من أهل الصالح واإلصالح من يبقى م هذا - وهللا احلمد-علَيه وسلَّم، فال تزال هذه األمة
، ويثبتون الدين، وتقوم به حجة اهللا على العاملني، مع اشتداد الغربة، وعظيم الكُربة، ولكنهم يصربون

  .على احلق
يف هذا احلديث كمال شفقته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بأمته، حيث دعا هلم صلَّى اللَّه علَيه : املسألة الثانية

  .وسلَّم ذه الدعوات املباركات العظيمة، واستجاب اهللا له
ا بينها سبب لتسلُّط العدو عليها، وأن يف هذا احلديث أن تفرق األمة وتناحرها فيم: املسألة الثالثة

  .اجتماعها وتوحدها على احلق سبب ملنع الكفّار من االستيالء على شيء من بالدها
القيادات الفاسدة من األمراء والعلماء : يف احلديث دليل على خطر األئمة املضلّني، أي: املسألة الرابعة

  .ون فهؤالء خري على األمة وصالح هلاوالعباد والدعاة الفاسدين، أما األئمة املصلح

)١/٣٤١(  

  

يف احلديث دليل على أنه إذا وقع يف هذه األمة قتال فيما بينهم أنه سيستمر إىل أن تقوم : املسألة اخلامسة
  .الساعة، وال يرفع، ولكن يكثر ويقل أحياناً

قوع الشرك والردة يف بعض هذه يف احلديث دليل فيما ترجم له املصنف رمحه اهللا من و: املسألة السادسة
  ".باب ما جاء أن بعض هذه األمة يعبد األوثان: "األمة، فهذا شاهد لقول املصنف

يف احلديث دليل على ختم النبوة به صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأن من ادعى النبوة بعده : املسألة السابعة
  .اع املسلمني وملا علم بالدين بالضرورةفهو كافر، ألنه مكذِّب هللا ولرسوله وإلمج

يف احلديث دليل على بقاء الفرقة الناجية املنصورة، مع كثرة الفنت واحملن والشرور، فإن : املسألة الثامنة
  .اهللا سبحانه وتعاىل ال يخلي األرض من الدعاة إىل احلق القائمني عليه من األئمة املصلحني

)١/٣٤٢(  

  



  :]رونالباب الرابع والعش[ 
  باب ما جاء يف السحر* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن الشيخ رمحه اهللا يف األبواب السابقة ذكر أنواعاً من الشرك، : مناسبة هذا الباب لألبواب السابقة

  .ووسائل الشرك
 عن وملا كان السحر نوعاً من أنواع الشرك عقد له هذا الثالث؟ ألن السحر ال ميكن الوصول إليه إالَّ

  .طريق الشياطني، فالسحرة خيضعون للشياطني، ويستعينون م يف سحرهم، وهذا شرك باهللا عز وجلّ
كل ما لَطُف وخفي سببه، ومنه سمي السحر سحراً يف آخر الليل، ألنه خفي : والسحر يف اللغة هو
 اللغة، ومنه قوله صلَّى اللَّه علَيه دق، وخفي سببه عن الناس يسمى سحراً يف: وكل ما لَطُف يعين

لَّمسالكالم البليغ، ألنه يستميل النفوس ويؤثّر فيها كما يؤثر : البيان معناه" إن من البيان لسحراً: "و
 ألا تعمل عمل السحر يف اإلفساد بني ١السحر، إالَّ أنه ليس حراماً وكذلك النميمة، سميت سحراً

ضاء يف القلوب، وإن مل تكن سحراً يف احلقيقة، لكنها سحر لغوي، هذا تعريف الناس، وأحداث البغ
  .السحر يف اللغة

فالسحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر يف بدن املسحور بالقتل أو باملرض، أو : أما تعريفه يف الشرع
لوصول إليها، قال باإلخالل بعقله، أو يفرق بني الزوجني، أو يأخذ الزوج عن زوجته فال يستطيع ا

  .السواحر: يعين} )٤(ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد{: تعاىل
فالساحر يعقد العقد باخليط مثّ ينفث فيها من ريقه، ويستعني بالشيطان، ويؤثِّر هذا بإذن اهللا يف املسحور 

  .زوجته فال يستطيع الوصول إليهاإما قتالً، وإما مرضاً، وإما تفريقاً بينه وبني حبيبه، وإما أن مينعه عن 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهحر النيب صخييل إليه أنه - عليه الصالة والسالم -، وأثر فيه السحر، وصار٢وقد س 

  .فعل الشيء ومل يكن فعله، ورقاه جربيل فربئ بإذن اهللا
__________  

١لَّمسو هلَيع لَّى اللَّههي النميمة القالة بني الناس- يعين السحر-ئكم ما العضة أال أنب: " يف قوله ص . "  
٢ هلَيع لَّى اللَّهكما يف الصحيح وال عربة مبن أنكر ذلك من العقالنيني ألن السحر مرض والنيب ص 

  .وسلَّم بشر جيري عليه ما جيري على البشر من األمراض

)١/٣٤٣(  

  

وما {: ، ولكنه ال يؤثِّر إالَّ بإذن اهللا القدري، كما قال تعاىلفالسحر له حقيقة، ويؤثر يف بدن املسحور
  .إذن اهللا القدري الكوينّ: ، أي} هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْن اِهللا



  :وقد ذكر العلماء أن السحر احملرم على نوعني
  .سحر حقيقي، وهو هذا الذي ذكرنا

يس له حقيقة، وإمنا هو خيال وشعوذة، وهو ما يسمى بالقُمرة، فالساحر سحر خنييلي، ل: والنوع الثاين
خييل للناس شيئاً وهو ليس حقيقة، كأن خييل للناس أنه دخل يف النار، وليس كذلك، أو خييل للناس أنه 
ل للناس أن السيارة متشي على بطنه، وليس كذلك، أو خييل ميشي على حبل، وهو ليسق كذلك، أو خيي

للناس أنه يطعن نفسه بالسالح وال يؤثِّر فيه، وليس كذلك، واحلقيقة أنه عمل شيئاً من التخيل والقُمرة 
سحروا أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاُءوا بِِسحرٍ {: كما قال اهللا تعاىل ين قوم فرعون. فأثر على األبصار

 يعملونه من احليل، وجيعلون يف العصي اليت معهم مواد ، فسحروا األعني فقط، وذلك مبا} عظيمٍ
فَإِذَا {: حتركها، وجتعل العصى كأا حية، وهي ليست كذلك كما قال تعاىل عن موسى عليه السالم

وشيء من ، حيث حشوها بشيء من الزئْبق } حبالُهم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى
  .األمور اليت ال يراها الناس، وظنوا أا تتحرك

  .السحر كله ختييلي: وأنكرت املعتزلة النوع األول، مع أن النوع األول هو اخلطري، وقالوا
وهذا غري صحيح، ألنه لو كان كذلك ملا أثّر يف املسحور وملا قتل املسحور، وملا أمرضه، وملا فرق بينه 

قُلْ أَعوذُ {: نه حقيقي، وعمل شيطاين، ألنه عقد وعزائم، وهلذا يقول تعاىل لنبيهوبني زوجه، فدلّ على أ
  .فدل على أنه حقيقي} )٤(ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد{: ، إىل قوله} )١(بِرب الْفَلَقِ

  :والذي ذكره الشيخ يف هذا الباب من النصوص على نوعني
  .ريف حكم السح: النوع األول
  .يف حكم الساحر: والنوع الثاين

)١/٣٤٤(  

  

  .} ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه ما لَه في الْآخرة من خالقٍ{: وقول اهللا تعاىل
  .} يؤمنونَ بِالْجِبت والطَّاغُوت{: وقوله

  ".الشيطان: والطاغوت. السحر: اجلبت: "قال عمر
  ".ان كان يرتل عليهم الشيطان، يف كل حي واحدكُه: الطواغيت: "وقال جابر

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
اليهود، ألن اآلية يف سياق اآليات اليت تتحدث عن : أي" } ولَقَد علموا{: وقول اهللا تعاىل: "قال

  .حتققوا: اليهود، أي
 "}اهرتنِ اشاستبدل السحر بالتوراة: أي" } لَم.  



 "}ف ا لَهالقٍمخ نم ةرالساحر ليس له نصيب من اجلنة: أي" } ي الْآخ.  
  :وهذا دليل على أنه كافر، فالسحر كفر باهللا عز وجلّ، وذلك من عدة مواضع يف اآلية

  .} وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر{: قوله: أوالً
  .} إِنما نحن فتنةٌ فَال تكْفُر{امللكان : أي} وما يعلِّمان من أَحد حتى يقُوال{: قوله: ثانياً
نصيب من : ، أي} ما لَه في الْآخرة من خالقٍ{السحر : أي} ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه{: قوله: ثالثاً
  .اجلنة

مثّ ذكر تفسري اجلبت " } يؤمنونَ بِالْجِبت والطَّاغُوت{وقوله : " -اىل رمحه اهللا تع-قال املصنف
  .فاليهود يؤمنون بالسحر، وهو كفر باهللا عز وجلّ" السحر: اجلبت: قال عمر: "والطاغوت بقوله

هو رأس الطواغيت، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو جماوزة احلد، : أي" الشيطان : والطاغوت"
  .كما سبق
الكاهن هو " كُهان ترتل عليهم الشياطني، يف كل حي منهم واحد: الطواغيت: وقال جابر: "يف قوله

  .الذي يدعي علم الغيب، وكانوا يف اجلاهلية يتخذون حكّاماً من الكهان، حيكمون بني الناس

)١/٣٤٥(  

  

هلْ أُنبئُكُم علَى من {:  اهللا تعاىلوكان هؤالء الكُهان ترتل عليهم الشياطني اليت تسترق السمع، كما قال
نياطيلُ الشزن٢٢١(ت ( ٍيمأَث لَى كُلِّ أَفَّاكلُ عزنت)٢٢٢ ( َونبكَاذ مهأَكْثَرو عملْقُونَ السي)٢٢٣( { ،

ذب وكما جاء يف احلديث أن مسترق السمع قد يسمع الكلمة من السماء فيلقيها على الكاهن، فيك
  .الكاهن معها مائة كذبة، فيصدقه الناس بسبب هذه الكلمة اليت سمعت من السماء

الذي خيرب الناس عن املُغيبات، بسبب أنه يسأل الشياطني، وتخربه الشياطني عن األشياء : فالكاهن هو
أن هذا الكاهن يعلم الغائبة، واألشياء املسروقة واملفقودة، واألشياء البعيدة، فهو خيرب الناس، فيظنون 

الغيب، وهو ليس كذلك، ال يعلم الغيب، وإمنا أخربته الشياطني بأشياء غائبة، ألن الشياطني هلم قدرة 
على الطريان السريع، والوصول إىل األمكنة البعيدة، حىت إم يصعدون إىل السحاب، ويطريون يف 

ون الكهان، ويرون األشياء املغيبة يف البيوت اآلفاق، فهم جيوبون اآلفاق بسرعة، فيأتون باألخبار ويخرب
أو يف األمكنة، ألم يدخلون بعض البيوت، وعندهم مقدرة ليست عند اإلنس، فإذا تقرب إليهم 

اإلنسي مبا يريدون من الشرك والذبح لغري اهللا والسجود هلم؛ فإم خيدمونه مبا يريد، فيظن اإلنس أن 
  .أنه له خاصية، واحلقيقة أن هذا كله من الشيطانهذا الكاهن عنده خرب من الغيب، و

عند كل قبيلة كاهن : وكانوا حيكِّموم يف املنازعات واخلصومات، وكان عند كل حي كاهن، يعين
  .حيكم بينهم



فلما جاء اإلسالم أبطل اهللا ذلك كله، لكن ال يزال عند بعض البوادي واجلهال نوع من هذا الشيء، 
من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه مبا : "كّموم، ويرجعون إليهم وقد جاء يف احلديثيسألون الكُهان، وحي

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهد صيقول فقد كفر مبا أُنزل على حمم"  
فال جيوز الذهاب إىل الكُهان واملشعوذين والدجالني ال للعالج، وال للسؤال عن األشياء الضائعة، وال 

 الغائبة، وهذا كفر مبا أنزل اهللا سبحانه وتعاىل، وال جيوز إقرارهم وتركهم، بل جيب القضاء األشياء
عليهم، وإراحة البالد والعباد منهم، ألم دعاة كفر وشرك، يفسدون العقائد، ويأكلون أموال الناس 

  بالباطل ويحدثون الشر يف

)١/٣٤٦(  

  

: قالوا" اجتنبوا السبع املوبقات: " صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قالوعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا
  ..........الشرك باهللا : "يا رسول اهللا، وما هن؟، قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
األمة، فال جيوز تركهم وإقرارهم، فضالً عن الذهاب إليهم وتصديقهم فيما يقولون، إمنا هذا من عادات 

  .ة كما قال جابر رضي اهللا عنهاجلاهلي
فالكُهان ال يأتون باألخبار من عند أنفسهم، وإمنا جاءم ا الشياطني؛ ملا عبدوهم من دون اهللا، 

  .وأطاعوهم يف معصية اهللا، وتقربوا إليهم بالعبادة
ابتعدوا، : أي" اجتنبوا : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: "قال

  .ترك الشيء وترك األسباب املوصلة إليه: ال تفعلوا، ألن االجتناب يعين: أبلغ من" اجتنبوا: "ولفظة
  .املعاصي السبع: أي" السبع"
  .املهلكات: يعين" املوبقات"
سبع حىت نتجنبها؟، ألن ما هي هذه ال: سألوه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" يا رسول اهللا، وما هن؟: قالوا"

  .اإلنسان ال ميكن يتجنب الشيء إالَّ بعد أن يعرفه
ففي هذا دليل على أنه جيب على املسلم أن يسأل عن األمور احملرمة، ويعرف األمور الشركية، حىت 

  .يتجنبها
، علِّموهم علّموا الناس التوحيد واتركوا الكالم يف الشرك، والكالم يف احملرمات: وهناك من يقولون

  .اخلري فقط، وال تبينوا هلم الشرك واألمور احملرمة
وهذا خداع من الشيطان، ألنه ال بد أن يعرف اإلنسان اخلري ويعرف الشر من أجل أن يعمل باخلري 

ن بِاِهللا فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤم{: ويترك الشر، واهللا قدم الكفر بالطاغوت على اإلميان باهللا فقال تعاىل



وكيف يكفر بالطاغوت وهو ال يعرفه؟، ال بد أن يعرفه من أجل أن } فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى
  .يكفر به، إالَّ إذا مل يعرفه ظنه خرياً

  .هذا أكرب الكبائر، وأعظم املوبقات، وأعظم ذنب عصي اهللا به" الشرك باهللا: قال"
  و عبادة غري اهللا سبحانه وتعاىل، بأن يصرف له شيئاً من العبادةوما هو الشرك؟، الشرك ه

)١/٣٤٧(  

  

م اهللا إالَّ باحلق . والسحروقتل النفس اليت حر..........  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

يا سيدي فالن أغثين اشفين من املرض، أو يذهبون إىل القبور : كأن يقول: إما دعاءاً أو استغاثة
يا سيدي فالن أنا حبسبك، أغثين، أو اشفين من املرض، أو اعطين ولداً، أو هب يل :  ويقولونواألضرحة

  .وهذا شرك باهللا عز وجلّ، ألنه دعاء لغري اهللا. إىل آخره... زوجة
كذلك الذبح لغري اهللا، كان يذبح للقمر أو الضريح من أجل أن يعطى ولداً، أو يدفع عنه البالء، أو 

  .ض، ينذر للقبور، هذا هو الشرك باهللا عز وجلّيشفى من املر
فليس الشرك مقصوراً على عبادة األصنام، بل الشرك يف كل ما صرف لغري اهللا من العبادة أياً كان 

  .املصروف له، سواء كان صنماً أو قرباً أو شجراً أو حجراً أو غري ذلك
  .}  ال يغفر أَنْ يشرك بِهإِنَّ اَهللا{: والشرك ال يغفره اهللا عز وجلّ كما قال تعاىل

حرم {، } فَقَد حرم اُهللا علَيه الْجنةَ ومأْواه النار{: واملشرك ال يدخل اجلنة أبداً، ومأواه النار، قال تعاىل
وما للظَّالمني من { ومصريه األبدي مقره} ومأْواه النار{منعه من دخوهلا منعاً باتاً، : يعين} اُهللا علَيه الْجنةَ

  .} أَنصارٍ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوهذا حمل الشاهد من احلديث، ألن السحر كفر وشرك باهللا " والسحر: "مث قال ص

عز وجلّ، وعطفه على الشرك من باب عطف اخلاص على العام، وإالَّ فالسحر نوع من أنواع الشرك، 
 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خصه بالذكر، وعطفه على الشرك من باب عطف اخلاص على العام لكن الرسول

  .من أجل االهتمام بتجنبه
النفس اليت حرم اهللا هي نفس املؤمن ونفس املعاهد، فاملؤمن عصم " وقتل النفس اليت حرم اهللا إالَّ باحلق"

أُمرت أن أُقاتل الناس حىت : "ليه، قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّماهللا دمه وماله وعرضه، فال جيوز االعتداء ع
، " ال إله إالَّ اهللا، فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إالَّ حبقها، وحسام على اهللا عز وجلّ: يقولوا

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكم كحرمة يومكم هذا يف إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علي: "وقال ص



  " .بلدكم هذا يف شهركم هذا،أالَّ هل بلغت؟
  ومن يقْتلْ مؤمناً متعمداً{: فاملؤمن حرم اهللا قتله بغري احلق، كما قال تعاىل

)١/٣٤٨(  

  

  ........وأكل الربا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

غَضا ويهداً فالخ منهج هاؤزيماًفَجظذَاباً عع لَه دأَعو هنلَعو هلَياُهللا ع ٩٣(ب( {.  
  ".من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة: "وكذلك الكافر املعاهد، ال جيوز قتله، فقد جاء يف احلديث

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنه رسول اهللا إالَّ بسبب يبيح قتل املؤمن أو امل: أي" إالّ باحلق: "وقوله صعاهد، وقد بي
الثّيب الزاين، والنفس بالنفس، : ال حيل دم امرئ مسلم إالَّ بإحدى ثالث: "صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بقوله

  " .والتارك لدينه املفارق للجماعة
تل، وكيفية املُحصن الذي تزوج ووطئ زوجته بنكاح صحيح، مثّ زىن فإنه يق: املراد به" الثيب الزاين"و

أنه يرجم باحلجارة حىت ميوت، كما تواترت بذلك سنة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وذلك : قتله
  .محاية لألعراض

: القصاص، إذا قتل مكافئاً له عمداً عدواناً، فإنه يقتل قصاصاً، قال تعاىل: واملراد به" والنفس بالنفس"
} ينا الَّذها أَيلَىيي الْقَتف اصصالْق كُملَيع بوا كُتني {: ، وقال تعاىل} آما أُولاةٌ يياصِ حصي الْقف لَكُمو

  .، وذلك محاية لألنفس} )١٧٩(الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ
، فهذا وهو املرتد، وهو الذي ارتكب ناقضاً من نواقض اإلسالم" والتارك لدينه املفارق للجماعة"

  .يستتاب، فإن تاب ورجع إىل اإلسالم وإالَّ قُتل مرتداً، محاية للدين من العبث
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهزيادة خمصوصة يف مال : الزيادة، واملراد به هنا: والربا لغة" وأكل الربا: "مث قال ص

و هلَيع لَّى اللَّهالزيادة فيها بقولهخمصوص، وهي األصناف اليت حرم الرسول ص لَّمالذهب بالذهب، : "س
والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، سواًء بسواء، يداً بيد، فإذا 

وأحلق مجهور العلماء ذه الستة ما شاها " اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يداً بيد
  .يف العلة

الَّذين {: والربا من أكرب الكبائر بعد الشرك، قد توعد اهللا عليه بأشد الوعيد، كما يف آخر سورة البقرة
 يأْكُلُونَ الربا ال يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مثْلُ
 ادع نمإِلَى اِهللا و هرأَمو لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اَءهج نبا فَمالر مرحو عيلَّ اُهللا الْبأَحبا والر

  فَأُولَئك أَصحاب النارِ



)١/٣٤٩(  

  

  " . الغافالت املؤمناتوقذف احملصنات. والتولِّي يوم الزحف. وأكل مال اليتيم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

إىل قوله } )٢٧٦(يمحق اُهللا الربا ويربِي الصدقَات واُهللا ال يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ) ٢٧٥(هم فيها خالدونَ
 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم آكل الربا، وموكله، ، وقد لعن النيب} واتقُوا يوماً ترجعونَ فيه إِلَى اِهللا{: تعاىل

  .وشاهديه، وكاتبه، فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك
من أكله ولبسه وإهدائه، إىل : ليس املراد خصوص األكل، وإمنا كل االستعماالت" وأكل الربا: "قوله

  .رصيداً له يف البنكغريه، كل استعماالت الربا حرام، وكذلك من ادخره عنده أو جعله 
  .وإمنا ذكر األكل ألنه غالب وجوه االنتفاع، وإالَّ فكل وجوه استعماالت الريا حمرمة

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن مات أبوه وهو دون البلوغ، والواجب : املراد باليتيم" وأكل مال اليتيم: "قال ص
 على املسلمني أن يسدوا حملّ والده باإلحسان إليه اإلحسان إىل اليتيم، ألنه فقد أباه وعطفَه، فيجب

ورعايته، وإن كان له مال فيجب أن حيافظ عليه حىت يبلغ رشيداً، ويسلم له ماله بالتمام، كما قال 
هِم أَموالَهم وال تأْكُلُوها وابتلُوا الْيتامى حتى إِذَا بلَغوا النكَاح فَإِنْ آنستم منهم رشداً فَادفَعوا إِلَي{: تعاىل

إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في {: إىل قوله تعاىل} إِسرافاً وبِداراً أَنْ يكْبروا
  .} )١٠(بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سعرياً

يدافع عن نفسه، فإذا تسلّط عليه ظامل وأكل ماله فهذا من أعظم ألن اليتيم ضعيف ال يستطيع أن 
  .الظلم، وليس املراد خصوص األكل، بل كل استعماالت مال اليتيم حرام، إالَّ ما فيه مصلحة له

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالفرار من القتال بني : التويل يوم الزحف، هو" والتولِّي يوم الزحف: "قال ص
  .ني والكفار إذا حضر املعركةاملسلم

فمن حضر املعركة بني املسلمني والكفار وهو يستطيع القتال فال جيوز له أن ينصرف، بل جيب عليه أن 
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا زحفاً فَال تولُّوهم الْأَدبار {: يقاتل مع املسلمني، قال تعاىل

)١٥ ( منهج اهأْوماِهللا و نبٍ مضاَء بِغب فَقَد ئَةزاً إِلَى فيحتم الٍ أَوتقفاً لرحتإِلَّا م هربد ذئموي لِّهِموي نمو
ريصالْم بِئْس١٦(و( {.  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالرمي: املراد بالقذف" اتوقذف احملصنات الغافالت املؤمن: "قال ص  

)١/٣٥٠(  

  



  ".الصحيح أنه موقوف: "رواه الترمذي، وقال" حد الساحر ضربة بالسيف: "وعن جندت مرفوعاً
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

العفيفات عن الزنا من احلرائر، ومثلهن الرجال : واملراد باحملصنات. بالفاحشة، من زنا أو لواط
  .العفيفون

على املسلم أن حيفظ لسانه، وال يرمي أحداً بالزىن، أو باللواط، وإذا قذفه ومل يقم البينة فإنه والواجب 
والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداَء فَاجلدوهم ثَمانِني {: يجلد مثانني جلدة، قال تعايل

  .} إِلَّا الَّذين تابوا) ٤(هم شهادةً أَبداً وأُولَئك هم الْفَاسقُونَجلْدةً وال تقْبلُوا لَ
  .أن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عد السحر من السبع املوبقات: والشاهد من هذا احلديث

  :أما ما يستفاد من هذه النصوص فهو كما يلي
مي تعلّم السحر، وتعليمه، والعمل به، وأنه من السبع املوبقات، وأنه يستفاد من هذه النصوص حتر: أوالً

  .من اإلميان باجلبت وأنه كفر خيرج من امللة
يف هذه النصوص األمر باالبتعاد عن الكبائر خصوصاً، واملعاصي عموماً، وترك أسباا، ألن كلمة : ثانياً

  .إىل احلرامأن اإلنسان يترك األسباب املوصلة : معناها" اجتنبوا"
يستفاد من احلديث أن الشرك أكرب الكبائر، ألن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بدأ به يف هذا : ثالثاً

  .احلديث، فدلّ على أن الشرك باهللا أكرب الكبائر
  .واهللا أعلم. جندب بن عبد اهللا البجلي، وقيل غريه: قيل هو" عن جندب: "قوله

أن حكم الساحر وجوب قتله، ألنه يفسد يف األرض، كما قال : املعىن" به بالسيفحد الساحر ضر"
، فالساحر مفسد يف } ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ اَهللا سيبطلُه إِنَّ اَهللا ال يصلح عملَ الْمفِْسدين{: تعاىل

 كافراً أصلياً وجب قتله بكفره األرض، جيب قتله، وأيضاً هو كافر، والكافر جيب قتله، إن كان
  .وإفساده، وإن كان مسلماً مثّ استعمل السحر وجب قتله لردته

ومنها : "والسحر ناقض من نواقض اإلسالم، كما ذكر ذلك الشيخ يف نواقض اإلسالم العشرة، قال
  ".تعلّم السحر، وتعليمه

)١/٣٥١(  

  

أن اقتلوا كل : "ن اخلطاب رضي اهللا عنهكتب عمر ب: يف صحيح البخاري عن جبالة بن عبدة، قال
  .فقتلنا ثالث سواحر: ، قال"ساحر وساحرة

وكذلك صح عن ". أا أمرت بقتل جارية هلا سحرا، فقُتلت: "وصح عن حفصه رضي اهللا عنها
  .جندب



  ".صح عن ثالثة من أصحاب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "قال أمحد
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

أمري املؤمنني، ثاين " كتب عمر بن اخلطاب: عن بجالة بن عبدة، قال: ويف صحيح البخاري: "قوله
  .اخللفاء الراشدين، رضي اهللا عنهم أمجعني

  ".ضربه بالسيف: حد الساحر: "فهذا يؤيد حديث جندب" أن اقتلوا كل ساحر وساحرة"
أن : " كتب إىل األمصار وإىل والته-ؤمنني وثاين اخللفاء الراشدين أمري امل-إذا كان عمر بن اخلطاب
عليكم بسنيت وسنة : "واشتهر ذلك، والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول" اقتلوا كل ساحر وساحرة

  .؛ إذاً فقتل الساحر دلّ عليه احلديث، وفعل عمر بن اخلطاب" اخللفاء الراشدين املهديين من بعدي
  .ان بجالة بن عبدة كاتباًَ لبعض الوالة، فهو يذكر ما وصلهم من عمروك
مجع ساحرة، وهي املرأة اليت : نفّذنا ما كتب به أمري املؤمنني، وسواحر: يعين" فقتلنا ثالث سواحر: "قال

  .تتعاطى السحر
  .حفصة بنت عمر بن اخلطاب، أم املؤمنني رضي اهللا عنها: هي" وصح عن حفصة: "قال
  .مملوكة هلا: أي" تل جارية هلاأا أمرت بق"
  .سحرت حفصة رضي اهللا عنها فأمرت بقتلها"سحرا"

  .وهذا أيضاً فعل صحابية، وهي أم املؤمنني، أمرت بقتل مملوكتها ملا سحرت
هو أمحد بن حنبل، إمام أهل السنة، والصابر على احملنة، أحد األئمة األربعة " قال أمحد"ولذلك 

 الذين بقيت مذاهبهم حية، وله من الفضائل رمحه اهللا الشيء الكثري، وكُتب يف املشهورين يف اإلسالم
  مناقبه وترمجته مؤلّفات، كان إماماً يف

)١/٣٥٢(  

  

السنة، ومناصراً للحق، وصابراً على احملنة، حىت ثبته اهللا، وثبت به عقيدة املسلمني من الزيغ حينما 
ثبت، وصرب على اجللد، وعلى السجن، وعلى اإلهانة حىت أظهره امتحن الناس بالقول خبلق القرآن، ف

  .اهللا، ونشر به احلق
صح قتل الساحر عن عمر بن : يعين" صح عن ثالثة من أصحاب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "قال

  :اخلطاب، وحفصة أم املؤمنني، وجندب، وهو جندب بن كعب األزدي الغامدي، وله قصة، وهي
أن الوليد كان يلعب عنده ساحر، ومن مجلة سحره أنه يظهر للناس بأنه يقتل الرجل مثّ حيييه، حيث 

السحر التخييلي، فيخيل إىل الناس أنه يقطع رأس الرجل مثّ يعيد الرأس مكانه، : يستعمل القُمرة، أي
: فلما وصله قطع رأسه، وقالفيما يظهر للناس، فجاء جندب بن كعب رضي اهللا عنه مخفيا السيف، 



  .إن كان صادقاً فليحيي نفسه
قتله غَيرة على دين اهللا عز وجلّ، وحتدياً هلذا الساحر الذي يحيي املوتى بزعمه، فبذلك بطلت هذه 

  .احليلة الشيطانية، وانقشعت هذه القُمرة، وتبين أنه كاذب
  :ويستفاد من هذه اآلثار فوائد عظيمة

  .كُفر الساحر، ألن الصحابة قتلوه، وما قتلوه إالَّ لكفره: الفائدة األوىل
واتبعوا ما تتلُوا الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما {: هذا مع اآليات اليت تدل على كفره، كقوله تعاىل

ولَكن {السحر كفر، ما استعمل السحر كما يظن اليهود، فدلّ على أن استعمال : ، يعين} كَفَر سلَيمانُ
رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر نياطيالش {م : ، يعينسبب كفرهم أ}رحالس اسونَ النلِّمعفدلّ على } ي

  .أن تعليم السحر كفر
حنن : يعين} حن فتنةٌ فَال تكْفُريقُوال إِنما ن{ينصحاه } وما يعلِّمان من أَحد حتى{: وأن اهللا قال يف امللكني

  .بتعلُّم السحر} فَال تكْفُر{امتحان واختبار، فمن قبل السحر فهو كافر، 
، هذا دليل على أن السحر له } ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه{من امللكني، : يعين} فَيتعلَّمونَ منهما{

يفرق بني املرء وزوجه بإحداث البغضاء، فهو دليل ملذهب أهل السنة على أن حقيقة، وأنه يؤثِّر و
  .السحر له حقيقة يؤثِّر، ولو مل يكن له حقيقة مل يؤثِّر البغضاء

)١/٣٥٣(  

  

  :ى نوعنيالقدري الكوين، ألن اإلذن عل: ، أي} وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْن اِهللا{: مثّ قال تعاىل
  .القدري الكوين، الذي تنتج عنه املقدرات، خريها وشرها: النوع األول
فَهدى اُهللا الَّذين آمنوا لما اختلَفُوا فيه من الْحق {: اإلذن الشرعي املذكور يف هذه اآلية: والنوع الثاين

بشرعه: أي} بِإِذْنِه.  
، ومن توكّل على اهللا كفاه شر السحرة وغريهم، وهلذا أمر اهللا أن اإلنسان يتوكّل على اهللا: وهذا فيه

  .من شر السواحر: أي} )٤(ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد{: باالستعاذة به من السحرة
س فيه ، دلّ على أن تعلم السحر ضرر حمض، لي}ويتعلَّمونَ ما يضرهم وال ينفَعهم{: مثّ قال جل وعال

  :مصلحة، ألن األمور على مخسة أقسام
  .ومنه السحر، والكفر واملعاصي: ما كان ضرراً حمضاً

  .ما كان مصلحة حمضة، ليس فيه ضرر البتة كالطاعات: النوع الثاين
  .ما كان فيه مضرة ومصلحة، لكن مضرته أكثر من مصلحته: النوع الثالث
  .ه، كاجلهاد يف سبيل اهللا على ما فيه من القتل واجلراحما كان مصلحته أكثر من ضرر: النوع الرابع



  .ما تساوى ضرره ومصلحته: النوع اخلامس
ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه ما لَه في الْآخرة من {: وقوله تعاىل:مما يدل عدى كفر الساحر: املوضع الرابع

  .ما له نصيب يف اجلنة، وهذا هو الكافرقد علم اليهود أن من تعلم السحر وعلمه : أي} خالقٍ
ولَو أَنهم آمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند * ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ{: واملوضع اخلامس

ريوا{: ، قوله} اِهللا خنآم مهأَن لَوليل على أن السحر كفر ينايف اإلميان، تركوا السحر، وهذا د: ، أي} و
  .لكنهم مل يتركوا السحر بل اختذوه بدل اإلميان فكفروا

  .فهده مخسة مواضع من هذه اآليات تدل على كفر الساحر، مع عمل الصحابة، وقتلهم للسحرة

)١/٣٥٤(  

  

، دليل على كفر الساحر، حيث } يثُ أَتىإِنما صنعوا كَيد ساحرٍ وال يفْلح الساحر ح{ : ويف قوله تعاىل
نفي فالحه، واملؤمن يفلح ولو كان إميانه ضعيفاً، ولو مل يكن عنده إالَّ ذرة من اإلميان فإنه يفلح، وإن 

  .عذِّب، واهللا نفى عن الساحر الفالح مطلقاً، فدلّ على أنه كافر، والعياذ باهللا
ا، ذكرنا فيها األدلة اليت تدلّ على كفر الساحرهذه املسألة األوىل، وهي مسألة مهمة جد.  

أيب حنيفة، ومالك، وأمحد؛ يرون كفر : وكفر الساحر مطلقاً كما ذكر الشارح هو مذهب األئمة الثالثة
  .الساحر، وقد سبقهم مجع من الصحابة

ر، وإالَّ صف لنا سحرك، فإن وصفه مبا يقتضى الكفر فهو كاف: نقول للساحر: "واإلمام الشافعي يقول
  ".فال

ولكن هذا املذهب مرجوح، ألنه ال ميكن السحر إالَّ بالتعاون مع الشياطني، واخلضوع هلم، وحينئذ 
  .يكون كافراً
يف احلديث دليل على وجوب قتل الساحر قتل ردة، ألنه صح عن ثالثة من أصحاب : الفائدة الثانية

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهدب، ومل يظهر هلم خمالف من الصحابة، فدلّ على وجوب عمر وحف: النيب صنصة وج
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهجيب قتله لقوله ص واملرتد ،لَّى " من بدل دينه فاقتلوه: "قتله، ألنه مرتدوقوله ص ،

لَّمسو هلَيع ثيب الزاين، والتارك النفس بالنفس، وال: ال حيلّ دم امرئ مسلم إالَّ بإحدى ثالث: "اللَّه
فيجب . فالساحر من هذا القسم األخري التارك لدينه املفارق جلماعة املسلمني" لدينه املفارق للجماعة

  .قتله
يف هذه اآلثار دليل على أنه يقتل وال يستتاب، ألنه مل يذكر يف هذه اآلثار أن الصحابة : الفائدة الثالثة

  . يذكر أم استتابوهاستتابوه، وإمنا فيها أم قتلوه، ومل
وأيضاً إذا تاب يف الظاهر فعلم السحر ال يزول من قلبه، فهو وإن أظهر التوبة فإنه يقتل يف كل حال، 



ألن التوبة ال تزيل السحر من قلبه بعدما تعلّمه، ومن أجل دفع فساده، ألنه قد يظهر التوبة وهو غري 
  .صادق، بل من أجل أن يتقي القتل

  ".هذا قول اإلمام مالك، ورواية عن اإلمام أمحد": قال الشارح

)١/٣٥٥(  

  

أنه يستتاب كغريه من املرتدين، ألن املشرك : -، ورواية عن أمحد-وهو قول الشافعي-والقول الثاين 
  . يستتاب- أيضاً-يستتاب، فالساحر

 عن املسلمني، وألنه يظهر ولكن الرأي األول أرجح، فيقتل وال يستتاب لغلَظ ردته، وألجل كف شره
  .التوبة وخيدع الناس

  .وهذا حكمه يف الدنيا. لكن إن كان صادقاً يف توبته فهذا فيما بينه وبني اهللا، أما احلد فال يسقط عنه
  .وعلى كل حال؛ أمر السحر أمر خطري

، واللعب ويف هذا الزمان كثر شر السحرة، وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس
عليهم، وأمر األموال أخف من أمر العقيدة، وإن كانت األموال شيئاً مهما جيب احلفاظ عليه، ولكن 
العقيدة أهم، ووجود السحرة يف اتمعات اإلسالمية وباء خطري فتاك، جيب عالجه، وجيب القضاء 

  .عليه
، ومؤمترات يعقدوا من أجل إهالك فالسحرة يف العامل يف هذا الزمان يقيمون نوادي، جيتمعون فيها

البشر، وتعاظَم شرهم وخطرهم، فيجب على املسلمني أن حيذروا منهم غاية احلذر، وجيب على من علم 
  .بوجود ساحر يف البلد أن يبلِّغ والة األمور عنه

قد قال وال جيوز الذهاب إىل السحرة وتصديق السحرة، فالسحرة مثل الكُهان أو شر من الكُهان، و
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقبل له صالة أربعني يوماً: "النيب صمن أتى كاهناً مل ت "لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوقال ص ، :

"لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهد صقه مبا يقول فقد كفر مبا أُنزل على حممافاً فصدوالسحر " من أتى كاهناً أو عر ،
  .، وهو شر من الكهانة- كما سبق-طاغوت ومن اجلبتمن ال

وإذا كان الكاهن جيب على املسلمني هجره واالبتعاد عنه، وأن من أتاه ال تقبل صالته أربعني يوماً، ومن 
صدقه يكفر مبا أنزل على حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فكيف يذهب بعض الناس إىل السحرة 

  فاألمر خطري جدا! قد يأمرونه بالشرك، فيأمرونه بالذبح لغري اهللا؟واملشعوذين، و
فيجب على املسلمني أن حيذروا من هذا البالء، ومن هذا الوباء، وهذا اخلطر؛ أن ال يتفشى بني 

  .املسلمني

)١/٣٥٦(  



  

  :]الباب اخلامس والعشرون[
  باُب بيان شيء من أنواع السحر* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
مناسبة هذا الباب بعد الباب الذي قبله ظاهرة، ألنه يف الباب الذي قبله بين ما جاء من األدلة يف كتاب 
اهللا وسنة رسوله يف حكم السحر وحكم الساحر، فتطلَّعت األنظار إىل أن يعرف الناس ما هو السحر، 

  .وما هي أنواعه حىت يتجنبوه
 العلم أن يبينوا للناس احلق والباطل، أن يبينوا للناس احلق وأدلّته، وأن ومن ثَم يتعين على العلماء وطلبة

يبينوا للناس الباطل وأدلّته وأنواعه؛ من أجل أن يأخذوا باحلق على بصرية، وأن يتركوا الباطل على 
  .اًبصرية، وإالَّ فإنه إذا مل يبين احلق والباطل التبس على الناس، وظنوا احلق باطالً والباطل حقّ

ومن هنا يتعين على الدعاة وعلى اخلطباء يف املساجد وعلى املدرسني أن يعتنوا ذا األمر، وأن يبينوا 
  .للناس أمور عقيدم، وأمور دينهم

أن هناك خوارق جتري على أيدي بعض الناس :  رمحه اهللا على عقد هذا الباب- أيضاً-ومما محل املصنف
املشي على املاء، والطَّيران يف اهلواء، واإلخبار عن األشياء الغائبة، : ة، مثلخارجة عن األسباب املعروف

  .وإحضار الشيء البعيد
وهذه اخلوارق إن جرت على أيدي الصاحلني فهي كرامات من اهللا سبحانه وتعاىل، والكرامات ثابتة 

حانه وتعاىل، وقد جتري على عند أهل السنة واجلماعة، جتري على أيدي الصاحلني إكراماً هلم من اهللا سب
أيدي الكفرة، والفساق، واملنافقني، فتكون هذه اخلوارق شيطانية، يفتنون ا الناس، ويلبسون ا على 
الناس، وهي إما سحر، وإما بسبب استخدام هؤالء الفساق للشياطني، فيخدمهم الشياطني ذه األمور 

  .أسباباً خفية مل تظهر للناس من حيل، يعملوااليت ليست من مقدور بين آدم، وإما أن هلا 
فمن أجل التباس احلق بالباطل يف هذه اخلوارق أراد الشيخ أن يعقد هذا الباب ليبين أن هذه اخلوارق 

  .من السحر، وليست من الكرامات
 يتخذ فيجب أن نعرف هذا الباب، والفرق بني الكرامات وخوارق الشيطان، لئال يلتبس األمر، ولئال

 وجلّ، فيعبدون هؤالء من دون اهللا عز فون واملنحرفون اخلوارق الشيطانية دليالً على الوالية هللا عزاملخر
  .وجلّ

)١/٣٥٧(  

  



حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا عوف، وحدثنا حيان بن العالء، حدثنا قَطَن بن قَبِيصة، عن أبيه، : قال أمحد
  ".إن العيافة والطَّرق والطِّيرة من اجلبت: "ه علَيه وسلَّم قالأنه مسع النيب صلَّى اللَّ

  .اخلطُّ يخطُّ باألرض: والطَّرق. زجر الطري: العيافة: ال عوف
  .إسناده جيد. رنة الشيطان: قال احلسن: واجلبت

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .غُندر: راد بهامل" حدثنا حممد بن جعفر: قال أمحد: "قوله

  .عوف بن أيب مجيلة، املسمى بعوف األعرايب، إمام ثقة مشهور: هو" حدثنا عوف "
  . بن العالء، بصري مقبول- بالياء املثناة-حيان" حدثنا حيان بن العالء"
  .قَطَن بن قَبِيصة تابعي، بصري ثقة" حدثنا قَطَن بن قَبِيصة"
  .يل، صحايب معروفقَبِيصة بن املُخارق اهلال": عن أبيه"
  .- رضي اهللا عنه-قبيصة: يعين" أنه"
  " .إن العيافة والطَّرق والطِّيرة من اجلبت: " مسع النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال"

عوف بن أيب مجيلة، املسمى بعوف األعرايب؛ أحد رواة : ، وهو"عوف: "وتفسري هذه األلفاظ مروي عن
  .هذا احلديث

  .التشاؤم بأصواا وأمسائها ومسارها: ومعناه" زجر الطري: العيافة: "قال
من أجل استطالع األمور الغائبة، وهي طريقة جاهلية، وهم ال يعلمون " اخلطُّ خيطّ يف األرض: والطَّرق"

ا باهللا عز ا الغيب بذاا، وإمنا الشياطني هي اليت تأيت هلم مبا يريدون إذا تقربوا إليهم بالعبادة، وكفرو
  :قوله. وجلّ، ألن الشياطني تريد إضالل بين آدم مهما استطاعت

  .هو احلسن البصري إمام التابعني" قال احلسن "
األغاين : صوت الشيطان، وصوت الشيطان يشمل أشياء كثرية، منها: أي" رنة الشيطان: اجلبت"

  .} هم بِصوتكواستفْزِز منِ استطَعت من{: واملزامري، قال تعاىل
  .كل كالم باطل، وكل كالم كفر أو شرك: وصوت الشيطان

  :فهذا فيه بيان الشيء من أنواع السحر

)١/٣٥٨(  

  

  .املسند منه" صحيحه"وأليب داود والنسائي وابن حبان يف 
تبس شعبة من من اق: "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  .رواه أبو داود، وإسناده صحيح" النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد



  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .فالعيافة نوع من أنواع السحر
  .والطَّرق نوع من أنواع السحر
  .والطِّيرة نوع من أنواع السحر

حر كما سبق، فالسحر إذاً كلمة عامة جتمع كلها من أنواع السحر؛ ألا من اجلبت، واجلبت الس
  .شروراً كثرية، إما قولية، وإما عملية

  .إسناد اإلمام أمحد جيد، ألن رواته ليس فيهم أحد جمروح: أي" إسناده جيد: "مث قال املصنف رمحه اهللا
، دون رووا أصل احلديث: أي" وروى أبو داود والنسائي وابن حيان يف صحيحه املسند منة: "قال

  .التفسري املذكور الذي ذكره عوف
، هو اإلمام املشهور، سليمان بن األشعث، صاحب السنن املشهورة بسنن أيب داود وهي "وأبو داود"

  .إحدى السنن األربع
" السنن الكربى"أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، اإلمام اجلليل، صاحب : هو" والنسائي"

  .إحدى السنن األربع
أبو حامت، حممد بن حبان البسيت، صاحب الصحيح املسمى : ابن حبان هو" حبان يف صحيحهوابن "

  ".صحيح ابن حبان"بـ
من اقتبس شعبة من : "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: وعن ابن عباس رضي اهللا عنه قال: "قال

  ".ه أبو داود، وإسناده صحيحروا" النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعبة: "قوله صعبة. تعلَّم: يعين" من اقتبس شالطائفة أو القطعة: والش.  

  .من علم التنجيم: يعين" من النجوم"
نسبة :  هو- كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية-اعتقاد أن النجوم تؤثِّر يف الكون،: والتنجيم معناه

  .وادث األرضية إىل األحوال الفلكيةاحل

)١/٣٥٩(  

  

من عقد عقْدة مثّ نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن : "وللنسائي من حديث أيب هريرة
  " .تعلَّق شيئاً وكل إليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
نجمني والذين يذهبون إليهم، وال تزال آثار هذه اخلصلة اجلاهلية يف عصرنا احلاضر فيما يظفر عند امل

ومبا يكتب يف بعض الصحف واالّت من أحوال البروج، ألن نسبة هذه األمور إليها يف طلوعها أو 



غروا، أو إىل األفالك يف حتركها؛ شرك باهللا عز وجلّ، ألن الذي يدبر النجوم، ويدبر األفالك، ويدبر 
أما النجوم، وأما األفالك، وأما مجيع . عاىل، فيجب أن نؤمن بذلكالكون كله هو اهللا سبحانه وت

املخلوقات فليس هلا تدبري، وليس هلا إحداث شيء، أو جلْب نفع، أو دفع ضر إالَّ بإذن اهللا سبحانه 
 وجيب على املسلم أن يعتمد على اهللا، وأن يتوكّل على اهللا، وال يتأثّر. وتعاىل، فاألمر يرجع كلّه إىل اهللا

  .مبا يقوله املنجمون والفلكيون
أما تعلّم حساب منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات، ومواقيت الزراعة والبذور؛ فال بأس به، 

  .وهذا ما يسميه العلماء بعلم التسيِري
  .وأما االعتقاد بالنجوم بأا تؤثِّر فهو علم التأْثري، وهو احملرم

وهذا هو الشاهد من احلديث للباب، حيث دلّ على أن التنجيم " شعبة من السحرفقد اقتبس : "قوله
  .نوع من أنواع السحر، ألن كال من املنجم والساحر يدعي علم الغيب الذي اختص اهللا تعاىل بعلمه

ذير من فهذا حت. كل ما زاد من االقتباس زاد من السحر، فمقلٌّ ومستكْثر: يعين" زاد ما زاد: "وقوله
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالرسول ص.  

فاإلنسان ال جيوز له أن يتعلم التنجيم الذي عليه املشركون، ألنه سحر وشرك باهللا سبحانه وتعاىل، 
  .وادعاٌء لعلم الغيب الذي ال يعلمه إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل

   كتابهوالنجوم إمنا خلقت لفوائد بينها اهللا سبحانه وتعاىل يف
هذا من " من عقد عقدة: "وللنسائي من حديث أيب هريرة أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: "قال

النفخ مع الريق، ينفث فيها من ريقه : عمل السحرة؛ يعقدون اخليوط مثّ ينفثون فيها، والنفث هو
  .ري الشيطاناخلبيث، ألنه متكيف بالشيطان، فريقه ممزوج باخلُبث وتأث

)١/٣٦٠(  

  

  .} وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْن اِهللا{: وقد يضر من وجه إليه بإذن اهللا عز وجلّ، كما قال تعاىل
، } )٤(ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد{: وقد أمر اهللا نبيه باالستعاذة منه يف سورة الفلق، قال تعاىل

}فَّاثَات{السواحر، و: } النقَدقد اليت يف اخليوط: هي} الْعالع.  
  .يدل على أن هذا العمل سحر" فقد سحر: "وقوله
عقد العقد والنفث : هذا هو الشاهد من احلديث؛ أن من أنواع الشرك" ومن سحر فقد أشرك: "وقوله

تعانة بالشياطني، وإذا استعان بالشياطني فيها بقصد السحر، ألن الساحر ال يتوصل إىل سحره إالَّ باالس
  .فقد أشرك باهللا عز وجلّ

من اعتقد يف شيء من دون اهللا أنه ينفع أو يضر وكَله اهللا إىل : أي" ومن تعلّق شيئاً وكل إليه: "قوله



  .ذلك الشيء
ن أو يضرون من فمن اعتقد يف السحرة والكُهان واملشعوذين واملنجمني واألموات واألولياء أم ينفعو

دون اهللا وكل إليهم؛ عقوبةً له، وختلّى اهللا سبحانه وتعاىل عنه، ووكَله إىل هؤالء الذين ال ميلكون ضرا 
وال نفعاً، وال موتاً وال حياةً وال نشوراً، وال وتنقطع صلته باهللا الذي بيده املُلْك، والذي بيده اخلري، 

اهللا إىل هذه املخلوقات الضعيفة، ألنه اعتمد عليها، وتوكّل عليها، والذي يرحم عباده ويرزقهم، ويكله 
  .وخاف منها، ورجاها، فيوكل إليها

فمن ذهب إىل مشعوذ يريد منه العالج والشفاء من املرض وكَله اهللا سبحانه وتعاىل، ومن سأل كاهناً أو 
  .عرافاً عن شيء من األشياء وكَله اهللا إليه إذ اعتمد عليه

: وكّل على اهللا، وتعلّق باهللا سبحانه وتعاىل، وخاف اهللا ورجاه فإن اهللا يتولّى أمره، كما قال تعاىلومن ت
، فالذي يتوكّل على } ومن يتوكَّلْ علَى اِهللا فَهو حسبه إِنَّ اَهللا بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اُهللا لكُلِّ شيٍء قَدراً{ 

أَلَيس اُهللا بِكَاف {على اهللا؛ فإن اهللا يكفيه، ويصونه من شر عباده، قال تعاىل ! عتملاهللا، ويؤمن باهللا، وي
هدبع {،.  

فمن توكّل على اهللا كفاه، ومن تركل على غري اهللا وكَله اهللا إىل ضعيف، عاجز ال يغين عنه من اهللا 
  .شيئاً، ال يف الدنيا وال يف اآلخرة

)١/٣٦١(  

  

أال هل أنبئكم ما العضةُ؟ هي النميمة، القالة : " رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قالوعن ابن مسعود أن
  .رواه مسلم" بني الناس

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
أما يف الدنيا فيكله اهللا إىل هؤالء الذين يضلُّونه، ويفسدون عقيدته، أو يوهمونه، ويتسلَّطون عليه حىت 

  .ش عيشة القلق واألوهام والضعف واخلَوريعي
  .ولذلك جند اخلرافيني والقبوريني دائماً يف قلق، ودائماً يف خوف، ودائماً يف ذلّ، ألم تعلَّقوا بغري اهللا

  .أما يف اآلخرة فمعلوم مصريه إن مل يتب
  .، ألم توكّلوا على اهللاوجند املوحدين الصادقني يف قوة ويف أمن، ويف سرور بال وراحة نفس وطُمأنينة

  .ومن عبد اهللا وحده توىل اهللا أمره يف الدنيا واآلخرة، وجناه من العذاب، وأدخله اجلنة
اذهبوا إىل : ومن عبد الشياطني واملخلوقني والقبوريني وغري ذلك وكَله اهللا إليهم يوم القيامة، يقول هلم

، } إِذْ تبرأَ الَّذين اتبِعوا من الَّذين اتبعوا{: ربأوا منهممن كنتم تعبدوم يف الدنيا، وإذا ذهبوا إليهم ت
، } )٥(ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اِهللا من ال يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعائهِم غَافلُونَ {



  .هذا يف الدنيا
، وقت احلاجة ووقت } )٦( حشر الناس كَانوا لَهم أَعداًء وكَانوا بِعبادتهِم كَافرِينوإِذَا{: ويف اآلخرة

 م مل يعقدوا مع اهللا صلة تصلهم باهللا عزم وتربأوا منهم، فيذهبون إىل النار، ألاخلطر كفروا بعباد
  .وجلّ، ومل يعبدوا اهللا ويوحدوه، بل عبدوا غريه

أال هل أنبئكم ما : "رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال"  ابن مسعودوعن: "قال
  .ما هو السحر؟: السحر، أي: العضه"" العضةُ؟

وهذا فيه التعليم وطريقة السؤال اجلواب، ألن ذلك أوقع يف النفس، إذا صار الشيء مهما وخطرياً فإنه 
  .يق السؤال، من أجل أن يتنبهوايلقى على الناس بطر

وهذا لبيان خطر النميمة، كأن النيب صلَّى اللَّه " هي النميمة: "مثّ قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف اجلواب
  .علَيه وسلَّم حصر السحر فيها حتذيراً منها

   فتفرقوملاذا صارت النميمة ذه اخلطورة؟، ألن النميمة تعمل عمل السحر،

)١/٣٦٢(  

  

  " .إن من البني لسحراً: " وهلما عن ابن عمر رضي اهللا عنهما رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
يفسد النمام يف ساعة ما يفسده : "بين الناس كما يفرق بينهم السحر، بل هي أشد، كما قال بعضهم

، فالنميمة أشد تأثرياً من السحر، ألا تفرق بني املسلمني والسحر إمنا يؤثر فيمن وقع "يف سنةالساحر 
  .عليه

إن : نقل احلديث بني الناس على وجة الوشاية واإلفساد، يذهب إىل شخص فيقول له: والنميمة معناها
مثّ يذهب إىل . ى فالنمثّ يغضب هذا الشخص عل. فالناً يسبك ويتنقَّصك، ويقول فيك كيت وكيت

فيغضب هذا على هذا، وهذا على . إن فالناً يقول فيك كذا وكذا، ويسبك، ويتنقّصك: الثاين، ويقول
هذا، مثّ تقوم القطيعة بني الوالد وولده، وبني األخ وأخيه، وبني املسلم وأخيه املسلم، حىت ربما تقوم 

  .احلروب الطاحنة بني الناس بسبب النميمة
ة من الكبائر، وقد بني النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن النميمة من أسباب عذاب القرب، كما جاء والنميم

إما ليعذّبان، ما يعذّبان يف كبري، أما إنه : "يف احلديث أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مر بقربين فقال
  " .ما اآلخر فكان ال يستربئ من بولهكبري، أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة، وأ
  .فدلّ على أن النميمة تسبب عذاب القرب

  " .ال يدخل اجلنة قتات: "ويف رواية" ال يدخل اجلنة منّام: "ويف احلديث الصحيح



  .والنمام ليس له حكم الساحر، فال يكفر كما يكفر الساحر
  . كفر، والنميمة فسقوإمنا النميمة حمرمة كما حيرم السحر، إالَّ أن السحر

  .البخاري ومسلم: أي للشيخني" وهلما: "قال
"" إن من البيان لسحراً: "من حديث ابن عمر رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال"

غاً يف البالغة والفصاحة، ألن الناس يصغون إىل املتكلِّم إذا كان فصيحاً يف كالمه، وبلي: البيان هو
منطقه، خبالف ما إذا كان ثَرثَاراً، فإم ال يصغون إىل كالمه، ويستثقلونه، وميلُّون من مساعه، فإن 

  استعمل هذه القوة البيانية يف اخلري والدفاع عن

)١/٣٦٣(  

  

 احلق، والرد على الباطل، فهو مأجور، أما إن استعملها بضد ذلك، فاستعملها يف نصرة الباطل، وهدم
  .احلق فهو آمث، وهذا هو املذموم

والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مل يذم البيان مطلقاً، وإمنا ذم البيان الذي يقلب احلق باطالً والباطل حقا، 
فإن البليغ الفصيح يستطيع بأسلوبه أن يزين للناس الباطل، وان يزوره بكالمه حىت يظنوه صحيحاً، 

  .ر على احلق حىت خييل إىل الناس أنه باطلويستطيع أن يؤثِّ
فالواجب على املسلم إذا أعطاه اهللا مقدرة يف الكالم واحملاورة أن يستعمل هذا يف طاعة اهللا سبحانه 

اس يف اخلري، وتنفريهم من الشروتعاىل، ويف الدعوة إىل اخلري، وترغيب الن.  
 أعراض العلماء الربانيني وتبديعهم، وجتهيلهم؛ فهذا أما أن يستعمله بضد ذلك بأن يستعمله بالكالم يف

  .من السحر
أو يستعمله يف تزيني الشرك، وعبادة القبور، وتزيني البدع واخلرافات واحملدثات؛ فهذا من السحر، ألن 

  .السحر يقلب احلق باطالً والباطل حقا، كذلك البليغ الذي يستعمل فصاحته يف الدعوة إىل الشر
 من الناس إالَّ بسبب الدعاة البلغاء املنحرفني إما يف اإلذاعات، وإما يف الصحف، وإما وما ضلّ كثري

فوق املنابر، وإما يف مدرجات اجلامعات، إذا تكلموا استمالوا احلاضرين، وملئوا أدمغتهم بكالم مزور، 
  .، فهذا خطر عظيم- والعياذ باهللا-حىت خيرجوا وهم يبغضون احلق وحيبون الباطل

  :ما يستفاد من هده األحاديث
يف حديث قبيصة رضي اهللا عنه أن العيافة والطَّرق والطِّيرة من اجلبت، واجلبت هو السحر، وكما : أوالً
أن اجلبت كلمة عامة تشمل السحر، وتشمل الكهانة، وتشمل العيافة، وتشمل اخلطّ خيطّ يف : سبق

  . الغيبتشمل كل ما فيه ادعاٌء لعلم: يعين. األرض



  .يف حديث ابن عباس حترمي تعلّم التنجيم، وأنه نوع من أنواع السحر: ثانياً
  يف حديث أيب هريرة أن عقد اخليوط والنفث فيها بقصد التأثري: ثالثاً

)١/٣٦٤(  

  

واإلضرار بالناس أن هذا سحر، ومن سحر فقد أشرك، فالسحر نوع من أنواع الشرك، ألن الساحر 
  .ويتقرب إىل الشيطان، وهذا هو الشركيستعني بالشيطان، 

يف حديث أيب هريرة أن من تعلّق على السحرة واملشعوذين والدجالني أنه يوكل إليهم، ويتخلى : رابعاً
  .اهللا سبحانه وتعاىل عنه، وإذا ختلى اهللا عنه ووكَله إىل غريه هلك

من الكبائر، وأا نوع من أنواع يف حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه حترمي النميمة، وأا : خامساً
  .السحر
يف حديث ابن عمر حترمي البالغة اليت تستخدم لنصر الباطل والدعوة إليه، والتنفري من احلق، : سادساً

  .وتشويه احلق، وأن هذا نوع من أنواع السحر

)١/٣٦٥(  

  

  : ]الباب السادس والعشرون[ 
  باب ما جاء يف الكهان وحنوهم* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا . أن ما قبله يف بيان السحر وحكم الساحر، وبيان بعض أنواع السحر: مناسبة هذا الباب ملا قبله

يف حكم الكُهان، وذلك للتشابه بني الكُهان والسحرة، ألن كال من السحر والكهانة عمل شيطاين ينايف 
  .العقيدة ويضادها

يبين العقيدة الصحيحة، ويبين ما يضادها من الشركيات والكفريات والشيخ رمحه اهللا يف هذا الكتاب 
  .أو ينقصها من البدع واحملدثات

وهذه هي الطريقة الصحيحة املتمشية مع الكتاب والسنة؛ أنه يبين اخلري ويوضحه، مثّ يبين ضده من 
رف اخلري فقط، بل البد مع الشر؛ من أجل أن يكون املسلم على حذر، ألنه ال يكفي أن اإلنسان يع

معرفته للخري أن يعرف الشر؛ من أجل أن يتجنبه، وإالَّ إذا مل يعرف الشر فإنه حري أن يقع فيه وهو ال 
  .يدري بل قد يظنه خرياً

ومن كان مثلهم من العرافني والرمالني وغري ذلك، ألن : يعين" باب ما جاء يف الكُهان وحنوهم : "فقوله



  .مل كل ما هو من نوع الكهانةهذا باب يش
  .ادعاء علم الغيب، بطرق شيطانية: والكهانة معناها

الذي يخرب عن املغيبات من األشياء املستقبلَة، واألشياء املفقودة والضالّة، بسبب أنه خيضع : فالكاهن هو
اولون استراق للشياطني، ألن الشياطني عندهم مقدرة ليست عند اإلنس، فهم يرتفعون يف اجلو وحي

السمع من السماء، مثّ يخربون مبا يسمعون من خيضع هلم من اإلنس، مثّ هذا اإلنسي يأخذ الكلمة اليت 
  .سمعت من السماء، ويكذب معها مائة كذبة، من أجل أن يلبس على الناس

ذ ما متليه عليه وال تخربه الشياطني إالَّ إذا أطاعهم، وكفر باهللا سبحانه وتعاىل، وأشرك باهللا، ونفّ
الشياطني من الكفر والشرك، وإالَّ فالشياطني ال تطيع املؤمن، املوحد ألنه ال يطيعها، وإمنا تطيع من يأيت 

  .على رغبتهم يف الكفر باهللا والشرك باهللا
وكانت الكهانة سوقاً رائجة عند العرب يف اجلاهلية، وكان الكُهان هلم شأن عند العرب، كل قبيلة هلا 

  ن يتحاكمون إليه، وكانت الشياطني تسترق السمع،كاه

)١/٣٦٦(  

  

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعن النيب ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهروى مسلم يف صحيحه عن بعض أزواج النيب ص
  " .من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه مبا يقول، مل تقبل له صالة أربعني يوماً: "قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتخرب به هؤالء الكُهان، فلما أراد اهللا بعثة نبيه حممداً صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حرست السماء بالشهب، 

وأَنا كُنا نقْعد منها {: كما قال تعاىل حكاية عن اجلن يف أول سورة اجلن. ومنعوا من استراق السمع
 دقَاعداًمصاباً رهش لَه جِدعِ الْآنَ يمتسي نعِ فَمملس٩(ل( {.  

فلما بعث اهللا نبيه حممداً صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَلّت الكهانة عما كانت عليه يف اجلاهلية، وذلك لظهور 
  .اإلسالم، ومعرفة احلق من الباطل، لكن هلم وجود مستمر إىل يومنا هذا

لما فشا اجلهل يف األمة ظهر الكُهان، وكلما كثر العلم والتمسك بالدين والعقيدة الصحيحة قلّ وك
  .الكُهان، أو انقرضوا

فاجلهات اليت فيها توحيد، وفيها إسالم صحيح، ال يوجد فيها كُهان، وإن وجدوا فإم ال يظهرون، وال 
  .يعرفون إالَّ نادراً

ة، واتمعات اهلمجيان يكثرون فيها، وتكون أما اتمعات اليت فشا فيها اجلهل واخلرافات، فإن الكُه
  .هلم سوق رائجة فيها، كما كانت هلم يف اجلاهلية

فمن أجل ذلك عقد الشيخ رمحه اهللا هذا الباب يف موضوع الكُهان، وبيان حكمهم، وحكم من يأيت 



لمون على حذر منهم، وأن ال يغتروا م، إليهم وحكم من يسأهلم ويصدقهم؛ من أجل أن يكون املس
ولو ظهروا للناس باسم أطباء أو معاجلني أو أصحاب خربة، فإن هذه األمساء أمساء خداعة، ال تغير 

  .احلقيقة، فالكاهن كاهن مهما تسمى باألمساء اليت يستتر ا
ورد يف رواية أخرى بأا "  وسلَّمروى مسلم يف صحيحه عن بعض أزواج النيب صلَّى اللَّه علَيه: "قال

  .حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما
هو الذي يخرب عن األمور الغائبة عن : العراف قيل" من أتى عرافاً: "عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال"

ا سيأيت يف كالم شيخ اإلسالم كم-فال فرق بينهما . هو الكاهن: وقيل. طريق احلَدس والتخمني والظّن
؛ أن العراف اسم عام يدخل فيه كلّ من أخرب عن املغيبات، سواء عن طريق الشياطني، أو -ابن تيمية

  عن طريق احلَدس والتخمني،

)١/٣٦٧(  

  

 كفر مبا أُنزل من أتى كاهناً فصدقه مبا يقول؛ فقد: "وعن أيب هريرة عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهد صرواه أبو داود" على حمم.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .أو عن طريق اخلطّ يف الرمل، أو قراءة الكف والفنجان، أو غري ذلك

ح مسلم، وإمنا ليست يف صحي) فصدقه(هذه اللَّفظة " فصدقه مبا يقول مل تقبل له صالة أربعني يوماً"
من أتى عرافاً مل تقبل له صالة أربعني : "وردت يف رواية اإلمام أمحد يف املسند، والذي يف صحيح مسلم

، فاحلكم مرتب على جميء العراف فقط، ألن إتيان العراف والذهاب إليه جرمية وحمرم حىت ولو مل " يوماً
  .يصدقه

فالنيب صلَّى " ال تأم: "هللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن العرافني قالوهلذا ملا سأل معاوية بن احلكم رسول ا
  .اللَّه علَيه وسلَّم اه عن جمرد إتيام

أنا أذهب من باب : فهذا احلديث يدلّ على حترمي الذهاب إىل العرافني، حىت ولو مل يصدقهم، ولو قال
  .اإلطالع، فهذا ال جيوز

"أربعني يوماً وليلة: "يف رواية" قبل له صالة أربعني يوماًمل ت. "  
فدلّ هذا على شدة عقوبة من يأيت العراف، وأن صالته ال تقبل عند اهللا، وال ثواب له عند اهللا فيها، 
 وإن كان ال يؤمر باإلعادة، ألنه صلّى يف الظاهر، لكن فيما بينه وبني اهللا صالته ال ثواب له فيها ألا

  .غري مقبولة
وهذا وعيد شديد يدلّ على حترمي الذهاب إىل العرافني جمرد الذهاب، ولو مل يصدق، أما إذا صدقهم 



  .فسيأيت يف األحاديث ما عليه من الوعيد الشديد، والعياذ باهللا
هذا " إخل... ى كاهناً من أت: "وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: "قال

  :احلديث فيه شيئاًن
  .ايء إىل الكاهن: الشيء األول
  .تصديقه مبا خيرب به من أمر الكهانة: والشيء الثاين

أنه يكون كافراً مبا أنزل على حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ألنه ال جيتمع التصديق مبا أنزل على : وحكمه
ضدان ال جيتمعان، ال ميكن أن يصدق بالقرآن .  عند الكُهان من عمل الشياطنيحممد والتصديق مبا
  .ويصدق بالكهانة

)١/٣٦٨(  

  

من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه مبا : " عن أيب هريرة-صحيح على شرطهما:  وقال-ولألربعة واحلاكم
 هلَيع لَّى اللَّهد صيقول؛ فقد كفر مبا أُنزل على حمملَّمسو. "  
  .وأليب يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .وظاهر هذا أنه خيرج من امللّة

  .رواية أنه كفر أكرب يخرج من امللّة: وعن أمحد روايتان يف نوع هذا الكفر
 كما جاء من غري أن يفسر وهو التوقّف، وأن يقرأ احلديث: وفيه قول ثالث. ورواية أنه دون ذلك

  .بالكفر األكرب أو الكفر األصغر، فنقول ما قاله الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ويكفي
 هو القول األول؛ أنه كفر يخرج من امللّة، ألنه ال جيتمع التصديق بالقرآن - واهللا أعلم-ولكن الظاهر

، وأخرب أا من عمل الشياطني، فمن صدقها وصوا كان والتصديق بالكهانة، ألن اهللا أبطل الكهانة
  .هذا هو الظاهر من احلديث. كافراً باهللا كفراً أكرب

... من أتى عرافاً أو كاهناً :  عن أبيص هريرة-صحيح على شرطهما: ولألربعة واحلاكم وقال: "قال
الذي يخرب عن : ع بينهما فالكاهن هوالعراف والكاهن، فإذا جم: يف هذا احلديث مجع بني االثنني" اخل

وأما العراف فهو الذي يخرب عن املغيبات بسبب احلَدس . املغيبات بسبب ما تلقيه عليه الشياطني
  .والتخمني واخلطّ يف األرض، وما أشبه ذلك
  .فإذا ذُكر االثنان مجيعاً صار لكل واحد معىن

  .وإذا ذُكر العراف وحده دخل فيه الكاهنأما إذا ذُكر الكاهن وحده دخل فيه العراف، 
  .أبو يعلى املوصلي، اإلمام احلافظ: أبو يعلى هو" وأليب يعلى: "قال



من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه مبا يقول : "مثل حديث أيب هريرة: أي" بسند جيد عن ابن مسعود مثله"
سو هلَيع لَّى اللَّهد صفقد كفر مبا أنزل على حممرفع إىل النيب " لَّمإالَّ أنه موقوف على ابن مسعود، ومل ي

  .ما كان من كالم الصحايب: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، واملوقوف
  .فهذا يؤيد ما سبق

)١/٣٦٩(  

  

  .األحاديث كلها تدل على حترمي الذهاب إىل الكهان والعرافني، وتصديقهم مبا يقولون
  :على مسائلفقد دلت هده األحاديث 

بطالن الكهانة ومشتقّاا من العرافة وغري ذلك من دعاوى علم الغيب، وأن هذا كله : املسألة األوىل
قُلْ ال يعلَم من في السماوات والْأَرضِ {باطل، ألن الغيب ال يعلمه إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل، قال تعاىل 

ولَو كُنت أَعلَم الْغيب لَاستكْثَرت من {:لَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول اهللا عنه ، والنيب ص} الْغيب إِلَّا اُهللا
عالم الْغيبِ فَال يظْهِر علَى غَيبِه {: ، فالرسول ال يعلم الغيب إالَّ ما علمه اهللا، كما قال تعاىل} الْخيرِ
، فقد يطلع اهللا } )٢٧( رسولٍ فَإِنه يسلُك من بينِ يديه ومن خلْفه رصداً إِلَّا منِ ارتضى من) ٢٦(أَحداً

  .أنبياءه على شيء من الغيب من أجل إقامة احلجة على اخللق، وتكون معجزة هلذا الرسول
فس اإلنسان أدىن يف احلديث دليل على وجوب تكذيب الكُهان وحنوهم، وأن ال يقع يف ن: املسألة الثانية

 لَّى اللَّهد صم، أو توقّف؛ فقد كفر مبا أُنزل على حممقهم، أو شك يف كذم، فمن صدشك يف كذ
  .علَيه وسلَّم، ألنه جيب اجلزم بكذم

فيه دليل على حترمي الذهاب إىل الكهان ولو مل يصدقهم، وأنه إذا فعل ذلك مل تقبل له : املسألة الثالثة
  .الة أربعني يوماًص

فيه دليل على أن تصديق خرب الكُهان كفر مبا أنزل اهللا على رسوله حممد صلَّى اللَّه علَيه : املسألة الرابعة
  .وسلَّم، والذي أنزل اهللا على رسوله هو الكتاب والسنة

م من قبل والة تدلّ هذه األحاديث على وجوب معاقبة الكهان ومن يذهب إليه: املسألة اخلامسة
األمور، ألجل إراحة املسلمني من شرهم، ووقاية اتمع من خطرهم، ألن خطر الكُهان يف اتمع خطر 
شديد يقضي على عقيدة التوحيد، وينشر اخلوف والرعب بني الناس، ألن هؤالء الكُهان يرهبون الناس 

وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْأنسِ {: هم، كما قال تعاىلمبا يقولون هلم من الكذب والوعيد والترهيب حىت خييفو
  .خوفاً: ، يعين} )٦(يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقاً

فهؤالء وجودهم يف اتمع يسبب اإلرهاب، ويسبب التشويش على عقول الناس، واخلوف، ويروجون 
  ف وقلقالكذب والشر، حىت يصبح الناس يف خو



)١/٣٧٠(  

  

ليس منا من تطَير أو تطُير له، أو تكَهن أو تكُهن له، أو سحر أو سحر : "عن عمران بن حصني مرفوعا
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهد صرواه البزار " له، ومن أتى كاهناً فصدقه مبا يقول؛ فقد كفر مبا أنزل على حمم

  .بإسناد جيد
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

إن فالناً عمل لك سحراً، أو ربطك، أو ربط فيك اجلن، أو : بسبب الكهان، يأتوم ويقولون ألحدهم
  .غري ذلك من أكاذيبهم وإرجافام

. سيأيت هلا باب خاص: الطرية" ليس منا من تطير أو تطير له: "وعن عمران بن حصنب مرفوعاً: "قال
قه، يدل على حترمي الكهانة، والذهاب إىل الكهان، ألم يفسدون عقيدة من وهذا احلديث كالذي سب

رأيته : يذهب إليهم، وبعضهم رمبا تظاهر بذكر اسم اهللا أو يصلي، أو غري ذلك، حىت يقول من رآه
  .يصلي، رأيته يذهب للمسجد

، إذا فعل ذلك نفاقاً وما كل من يصلي يصري مسلماً، قد يصلي اإلنسان ويزكِّي ويصوم وحيج وهو كافر
أو ارتكب ناقضاً من نواقض اإلسالم، فالكاهن لو صلى ولو صام ولو حج، ولو تصدق ولو زكّى ال 

  .تقبل أعماله ألنه مشرك كافر، وكذلك الساحر
أنا انتفعت من ذهايب إىل هؤالء، أنا كنت مريضاً وانتفعت، وحصول احلاجة أو حصول : وبعضهم يقول

 على اجلواز، فقد يعطى اإلنسان حاجته من باب الفتنة ومن باب االستدراج الغرض ليس دليالً
  .واالختبار، والعربة يف كونه دلّ الدليل الشرعي على جواز هذا الشيء أو على حترميه هذا هو الشأن

: ، ويقول" ر لهليس منا من تكهن أو تكُهن له، أو سحر أو سح: "والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول
"لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهد صقه مبا يقول فقد كفر مبا أُنزل على حممومن أتى كاهناً فصد. "  

  .فعلت الكهانة من أجله بطلبه" تكُهن له: "ومعىن. فعل الكهانة" تكهن: "ومعىن
  :فمن ذهب إىل الكهان فله حالتان

  .أريد أن أرى ماذا عندهم؟: ن يقولأن ال يصدقهم، ولك: احلالة األوىل
فهذا ال تقبل له صالةٌ أربعني يوماً، ألن ذهابه إليهم حمرم، فعوقب بأنه ال تقبل له صالةٌ أربعني يوماً، إالَّ 

  .إذا ذهب إليهم من أجل التثبت يف شأم مي أجل منعهم والقضاء على فسادهم

)١/٣٧١(  

  



  .إىل آخره..." ومن أتى: "حسن من حديث ابن عباس، دون قولهبإسناد " األوسط"ورواه الطرباين يف 
الذي يدعي معرفة األمور مبقدمات يستدل ا على املسروق ومكان الضالة، : العراف: "قال البغوي
  ".وحنو ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
و هلَيع لَّى اللَّهد صقهم فقد كفر مبا أُنزل على حمما يدل على أما إذا صدفهو ال يرجع ساملاً أبداً، مم ،لَّمس

  .حترمي الذهاب إىل الكُهان واملشعوذين واملدجلني
مسند "املعروف بـ " املسند"صاحب : أبو بكر أمحد البزار،: البزار هو" رواه البزار بإسناد جيد"وقوله 
مسند "هللا، ومسنده يعرف عند العلماء بـ ، وهو إمام جليل، تويف على رأس القرن الثالث رمحه ا"البزار
  ".البزار
روى الطرباين هذا احلديث : أي" ورواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس: "وقوله

  .الذي رواه عمران بن حصني من حديث ابن عباس
هن له، أو تطير أو ليس منا من تكهن أو تكُ: "روى منه أوله: يعين" إىل آخره" ومن أتى: دون قوله"

  .، وبإسناد حسن، فهو يؤيد رواية البزار عن عمران بن حصني" تطير له، أو سحر أو سحر له
اإلمام احلافظ : وهو" البغوي"مث ذكر الشيخ رمحه اهللا تفسري هذه األلفاظ اليت وردت يف الباب نقالً عن 

من بالد املشرق، ألا من حرفني، فإذا " بغْ" نسبة إىل اجلليل، حميي السنة، احلسني بن مسعود البغوي،
  .مثالً) بغوي: (فيقال) واو(نسب إىل اسم من حرفني تزاد فيه 

املطبوع املعروف املتداول، " تفسري البغوي: "إمام جليل، سلفي العقيدة، وله مؤلَّفات جليلة، منها: وهو
، "تفسري ابن كثري" وسالمة العقيدة، إالَّ أنه أخصر من يف التحقيق واألصالة" تفسري ابن كثري"وهو يشبه 

مصابيح : "الذي يتكون من حوايل أربعة عشر جملّد، وقد طُبع واحلمد هللا، ومنها" شرح السنة: "ومنها
  ".مشكاة املصابيح"اليت رتبها وزاد عليها التبريزي يف كتاب " السنة

  .الشافعية ويلقّب مبحيي السنة، ألنه إمام جمدد رمحه اهللافهو إمام جليل رمحه اهللا، وهو من أئمة 

)١/٣٧٢(  

  

  .هو الذي خيرب عن املغيبات يف املستقبل: والكاهن. هو الكاهن: وقيل
  .الذي خيرب عما يف الضمري: وقيل

ة األمور اسم للكاهن واملنجم والرمال وحنوهم؛ ممن يتكلّم يف معرف: العراف: وقال أبو العباس ابن تيمية
  ".ذه الطرق

  ـــــــــــــــــــــــــــــ



وهذا " الذي يدعي معرفة األمور مبقدمات يستدلُّ ا على املسروق ومكان الضالة، وحنو ذلك: العراف"
من الشيطان، فالشياطني تأتيه بذلك، لكن يتظاهر بعمل أشياء يظن الناس أنّ هذه األشياء من األمور 

ذه رموز فقط، وإالَّ يف احلقيقة هو يتعامل مع الشيطان، وإالَّ ما الذي يدريه عن مكان املباحة، لكن ه
  .املسروق، وما الذي يدريه عن مكان الضالّة لوال أنه يتعامل مع اجلن ومع الشياطني

ة العراف والكاهن سواء، ألنّ كال منهما خيرب عن األمور الغائبة بواسط: أي" الكاهن: هو: وقيل: "قال
الشياطني، فكلهم عمالء للشياطني، وإن اختلفوا يف االسم، هذا عراف، وهذا كاهن، فاملعىن واحد، 

  .واملهنة واحدة، وهي ادعاء علم الغيب، وإن اختلف اللفظ
بسبب أن الشياطني تخربه مبا تعلَم مما ال يعلمه " الذي يخرب عن املغيبات يف املستقبل: والكاهن هو"

ن الشياطني تدري عن أشياء ال يعرفها الناس، فيخربون الناس يف مقابل إن الناس خيضعون اإلنسان، أل
هلم، ويفعلون ما يطلبونه منهم من الشرك والكفر باهللا عز وجلّ، ويتقربون إليهم، فإذا تقرب اإلنسي إىل 

  .اجلين مبا يريد خدمه اجلين مبا يطلبه منه من األمور الغائبة
عما يف النفس، وال يعلم ما يف القلوب إالَّ اهللا سبحانه : يعين"ذي يخرب عما يف الضمريهو ال: وقيل"

وتعاىل، لكن الشيطان قد يعرف شيئاً من هواجس اإلنسان، ألنه هو الذي يوسوس لإلنسان، وألنه جيري 
  .من ابن آدم جمرى الدم، فيعرف الشيطان من اإلنسان ما ال يعرفه اإلنسان عن اإلنسان

  .ذا تفسري البغوي رمحه اهللاه
  أبو العباس هذه كنيته، وليس له ابن امسه" وقال أبو العباس ابن تيمية: "قال

)١/٣٧٣(  

  

  .العباس، ألنه مل يتزوج رمحه اهللا، ولكن جيوز أنّ اإلنسان يكَنى بأيب فالن ولو مل يكن له ابن
 اإلسالم، اإلمام ادد املشهور، الذي نفع اهللا أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية، شيخ: وهو

بعلومه، وال يزال نفعه مستمراً وهللا احلمد، وكتبه ال تزال موضع تنافُس طالب العلم للحصول عليها 
واإلطالع عليها، وهذا مما كتبه اهللا من الكرامة هلذا العامل اجلليل؛ لصدق نيته، وإخالصه وجهاده يف 

  .جلّ، وصربه واحتسابهسبيل اهللا عز و
ألن كلمة العراف عامة، يدخل حتتها كل من " اسم للكاهن واملنجم والرمال وحنوهم : العراف: "قال

يدعي معرفة املستقبل، سواٌء بِكهانة أو بتنجيم، أو خبط يف الرمل، فكلهم يتعاملون مع الشياطني 
تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك ) ٢٢١(بئُكُم علَى من تنزلُ الشياطنيهلْ أُن{: وهلذا يقول اهللا تعاىل. ويتقربون إليهم

، وهذا يدخل فيه الكاهن واملنجم والرمال } )٢٢٣(يلْقُونَ السمع وأَكْثَرهم كَاذبونَ) ٢٢٢(أَثيمٍ
 عليهم -لشياطني، خبالف األنبياء، وتترتّل عليهم ا} أَفَّاك أَثيمٍ{والعراف، كلهم يدخلون حتت كلمة 



: ، يعين} )٢١٠(وما تنزلَت بِه الشياطني{:  فإم تترتّل عليهم املالئكة، وهلذا قال-الصالة والسالم
 -، فاألنبياء} )٢١٢(إِنهم عنِ السمعِ لَمعزولُونَ ) ٢١١(وما ينبغي لَهم وما يستطيعونَ{القرآن، 

  . تترتّل عليهم املالئكة من الرمحن، وأما الكهان فتترتّل عليهم الشياطني-عليهم الصالة والسالم
فهذا يشمل كل من يتكلّم يف معرفة األمور ذه الطرق ممن يخرب عن هذه األشياء بتلك األمور اليت 

  .يسموا خطا يف الرمل، إىل آخره
  .فهذا تفسري جامع

؛ هذا يستعمل كذا، وذا يستعمل كذا فال عربة ا، ألن النتيجة وهي ادعاء علم وأما اختالف الوسائل
  .الغيب؛ نتيجة واحدة

اإلخبار بعلم الغيب، وادعاء مشاركة اهللا سبحانه وتعاىل يف علم : والذي يهمنا النتيجة واحلكم، فالنتيجة
  .الغيب

يف صفة من أعظم صفاته وهي علم أن كل هؤالء كفرة، ألم يدعون مشاركة اهللا تعاىل : واحلكم
  .الغيب

)١/٣٧٤(  

  

ما أرى من فعل ذلك له عند اهللا من : "، وينظرون يف النجوم)أبا جاد(وقال ابن عباس يف قوم يكتبون 
  ".خالق

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
: املراد ا) أبا جاد(" وينظرون يف النجوم) أبا جاد(وقال ابن عباس يف قوم يكتبون "قال الشيخ رمحه اهللا 

إىل آخره، وهي حروف مقطّعة يكتبوا لتمييز ) أبجد، هوز، حطِّي، كَلمن: (حروف اجلُمل، اليت هي
  .وهذه يف احلقيقة طالسم. حيدث كذا ويكون كذا: اجلمل، واملشعوذ إذا كتب هذه احلروف قال

كتب هذه : أي" ما أرى من فعل ذلك: "اهللا عنهوهؤالء هم الذين قال فيهم عبد اهللا بن عباس رضي 
  .احلروف، ونظر يف النجوم، وأخرب أنه سيحدث كذا وكذا

أنه كافر، ألن الذي : ليس له نصييب من اجلنة عند اهللا عز وجلّ، ومعناه: أي" له عند اهللا من خالق"
ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه ما لَه في  {:ليس له عند اهللا من خالق هو الكافر، كما قال تعاىل يف السحرة

  .} الْآخرة من خالقٍ
فهذا حكم عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه على أصحاب الطالسم الذين يكتبون احلروف املقطّعة، 

فهذا من ادعاء علم الغيب، وهو طريقة من طرق . سيحدث كذا: وينظرون يف النجوم، ويقولون
أو العرافة أو التنجيم أو السحر، مسها ما شئت، ال يهمنا األمساء، الذي يهمنا النتيجة واحلكم الكهانة 



  .الشرعي
: لتمييز اجلُمل فقط وهو متييز الفقرات؛ فهذا ال بأس به، مثالً يقول) حروف اجلُمل(أما الذي يكتب 

. لم الغيب، وإمنا يريد ترتيب اجلمل فقطال يدعي به ع) د(، الفقرة )ج(، الفقرة )ب(، الفقرة )أ(الفقرة 
واحلاصل؛ أن هذا باب عظيم؛ ألنه يعاجل أمراضاً واقعة يف العامل اليوم، ال أقول يف العامل الكافر، ألنه ليس 

بعد الكفر ذنب، لكن يف العامل اإلسالمي، ورمبا يسمونه أعماالً رياضية وفنوناً تشكيلية، ووجود هذا 
 واملشعوذين والدجالني والكَهنة واملنجمني، ويسمون هذا من باب الفنون، أو الوباء؛ وباء السحرة

يسموم بأمساء تدلُّ على تبجيلهم، وعلى أم أصحاب علم، وأصحاب خربة، أو أشد من ذلك يدعون 
 خوارق أم أولياء اهللا، وأنّ هذه كرامات تدلُّ على أم من أولياء اهللا، وهذه ليست كرامات، وإمنا هي

شيطانية، ألن الكرامات هي اليت جتري على أيدي الصاحلني، وليس هلم فيها تصرف منهم، وإمنا هي من 
  .اهللا سبحانه وتعاىل

)١/٣٧٥(  

  

واخلوارق الشيطانية جتري . فالكرامات جتري على أيدي رجال صاحلني مستقيمني على الكتاب والسنة
  .على أيدي كفرة مشعوذين

ت ال صنع لآلدمي فيها، وإمنا جيريها اهللا سبحانه وتعاىل، خبالف هذه اخلوارق الشيطانية، وأيضاً الكراما
فهي حيل ومهن وحرف وتدجيل يعملونه هم، ويتظاهرون أمام الناس أنه بسبب هذه األشياء حصل ما 

  .وهو يف احلقيقة إمنا هو من عمل الشياطني الذين ال يراهم الناس. حصل
هذا باب عظيم، ويشتمل على عالج ملرض خطري يتفشى اآلن يف العامل اإلسالمي، وهو فاحلاصل؛ أنّ 

مرض الكهنة والسحرة واملنجمني والعرافني؛ الذين صار هلم صولة وجولة يف العامل، وأشد من ذلك إذا 
يصومون وال ادعي أن هؤالء من أولياء اهللا، وأنّ هؤالء هلم كرامات، مع أم كفرة ال يصلون وال 

هذا دليل على كرامتهم، وكونه ال يصلي ألنه وضعت عنه : ، ورمبا يقولون!يتطهرون من اجلنابة
  !!التكاليف، ووصل إىل اهللا، والتكاليف هذه على الناس العوام

 به فاحلاصل؛ أن هذا الباب إذا تأملته وجدت أن الشيخ رمحه اهللا مل يكتبه من فراغ، وإمنا كتبه ليعالج
أمراضاً متفشية، وازدادت اآلن حبكم تأخر الزمان، وحبكم فُشو اجلهل، وحبكم تقارب العامل وارتباط 

  .بعضه ببعض، وسريان الشرور يف العامل بسرعة
فيجب على طلبة العلم أن يتنبهوا هلذه األمور ويقوموا بالتحذير منها وإنكارها، ألن أكثر الناس سذَّج 

  .األمور، فيغررون مال يعرفون هذه 
هذه فيها منافع، وفيها عالج، وال يدرون أن املضار : وأيضاً هم حمتاجون للعالج من األمراض، فيقولون



  .اليت فيها أكرب من املنافع، إن كان فيها منافع أو يدخلوا يف قسم الفنون واملهارات
ذا األمر، ويتفقهوا فيه، ويعاجلوا هذه فيجب على طلبة العلم أن يهتموا ذا األمر وأن يتفهموا ه

  .األمراض املتفشية اليت تقضي على العقيدة، وتقضي على دين اإلسالم، والعياذ باهللا

)١/٣٧٦(  

  

  :]الباب السابع والعشرون[
  باب ما جاء يف النشرة* 

رواه " هي من عمل الشيطان ":أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سئل عن النشرة؟ فقال: عن جابر
  ".ابن مسعود يكره هذا كله: "سئل أمحد عنها؟، فقال: أمحد بسند جيد، وأبو داود، وقال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن الشيخ لَما ذكر يف األبواب السابقة السحر وما جاء فيه، وذكر أنواعاً من : مناسبة هدا الباب ملا قبله

م السحر وغريه من أعمال الشياطني؛ وهو الكهانة والعرافة وكل ما هو من هذا السحر، وذكر ما يع
  :القبيل من الشعوذات؛ انتقل إىل بيان حكم النشرة، فقال

  .من األحاديث واآلثار اليت تدلّ على حكمها يف الشرع: يعين" باب ما جاء يف النشرة"
معرفة ذلك، ألن السحر موجود، ومن الناس من يبتلى به وهذا يف غاية املناسبة؛ ألن الناس يف حاجة إىل 

ويقع عليه السحر ويتضرر به، واهللا تعاىل ما أنزل داء إالَّ أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من 
 أيضاً ما -جهِله، فالبد أن نعرف ما هو الدواء الصحيح للسحر، الدواء الذي ال ميس العقيدة، ونعرف

وأنا؛ فهذا .. أنا أُعاجل السحر، وأنا: هناك من السحرة من يقول للناس:  فنتجنبه، وأيضاًخيالف العقيدة
  .أمر واقع البد من معرفته وبيان حكمه للناس

 كما فسرها اإلمام -وهو التفريق؛ وهي ) النشر( مأخوذة من - بضم النون وسكون الشني-والنشرة
يزال ما : ألنه ينشر به، أي: ضرب من العالج، مسي نشرةوهي . حلّ السحر عن املسحور: -ابن القيم

  .أصاب املريض وما خامره من الداء
النشرة املعهودة يف : أي" أنّ رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سئل عن النشرة: "وقوله يف حديث جابر

  .اجلاهلية، وهي اليت كانت من عمل الشيطان
 كما مر يف األبواب -، ألا سحر، والسحر من عمل الشيطان" "شيطانهي من عمل ال: "فقال"

  .-السابقة

)١/٣٧٧(  

  



رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته؛ أَيحلُّ عنه أو ينشر؟، : قلت البن املسيب: ويف البخاري عن قتادة
  " .ال بأس به؛ إمنا يريدون به اإلصالح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه: "قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .يف سننه" يف مسنده بسند جيد، وأبو داود" أمحد"اإلمام " رواه"
أبو داود، ألن أبا داود من تالميذ اإلمام أمحد، وروى عنه كثرياً من املسائل يف املذهب، : أي" وقال"

ود من أجوبة اإلمام أمحد وهي املسائل اليت رواها أبو دا" مسائل أيب داود"ويوجد اآلن جملّد مطبوع امسه 
  .على األسئلة اليت ترِد عليه

حيرم : أي"" ابن مسعود يكره هذا كله: "فقال"عن النشرة؛ ما حكمها؟ : يعين" سئل أمحد عنها: قال"
  .النشرة، ألن السلف يريدون بالكراهة التحرمي، واملراد النشرة اليت هي من عمل اجلاهلية

  ".صحيح البخاري" يف :أي" ويف البخاري: "قال
: قتادة بن دعامة السدوسي، نسبةً إىل جده سدوس، وكان من أكرب علماء التابعني، ويقال: عن قَتادة هو

وكان نادراً يف احلفظ والذّكاء والفقه رمحه اهللا، حىت كان من كبار . ليس له عينان: إنه ولد أكْمه يعين
  .التابعني

 سعيد بن املسيب، أحد أعالم التابعني وأحد الفقهاء السبعة الذين اتتهت :املراد به" قلت البن املسيب"
  .إليهم الفتوى يف زمام، وهو عالم املدينة وفقيهها

  .أنّ قتادة بن دعامة سأل شيخه سعيد بن املسيب عن رجل به طب: يعين" رجلٌ به طب"
وهذا من باب التفاؤل، ألنّ الطب معناه : مسحور، قالوا: مطبوب يعين: السحر، يقال: والطِّب معناه

  .سليم، من باب التفاؤل بالشفاء: العالج، كما يقولون للديغ
  .يمنع عن مجاع امرأته فال يستطيع مجاعها بسبب السحر: معناه: يؤخذ" أو يؤخذ عن امرأته"
عن هذا املطبوب أو هذا املؤخذ ما هل جيوز أن حيلّ : يحل وينشر مبعىن واحد، يعين" أَيحلُّ عنه أو ينشر"

  .أصابه؟
  .ال بأس أن حيلّ عنه أو ينشر" ال بأس: "فأجابه ابن املسيب رمحه اهللا بقوله

)١/٣٧٨(  

  

  ".ال حيل السحر إالَّ ساحر: "وروي عن احلسن؛ أنه قال
  :حلّ السحر عن املسحور، وهي نوعان: النشرة: "قال ابن القيم

فيتقرب الناشر واملنتشر إىل . وعليه حيمل قول احلسن.  الذي من عمل الشيطانحلٌّ بسحر مثله، وهو
  .الشيطان مبا حيب؛ فيبطل عمله عن املسحور



  ـــــــــــــــــــــــــــــ
حلّ السحر يراد به ا اإلصالح، خبالف السحر نفسه فإنما يراد : أي" إّمنا يريدون به اإلصالح: "وقوله

  .ه فيراد به اإلصالح وإزالة املرض عن اإلنسانبه الضرر، أما حلّ
أنّ الشارع جاء بإباحة ما ينفع وحترمي ما يضر، والنشرة من القسم الثين، : أي" فأما ما ينفع فلم ينه عنه"

  .من الشيء النافع: أي
والعلم ابن أيب احلسن البصري، أحد أعالم التابعني بالفقه : احلسن هو" وروي عن احلسن: "قوله

  . رمحه اهللا-والورع والعبادة
هذا يتفق مع احلديث ومع قول ابن مسعود، وخيتلف مع قول ابن " ال حيلّ السحر إالَّ ساحر: "وقوله

  .املسيب
  ".النشرة حلّ السحر عن املسحور، وهي نوعان: "قال ابن القيم: "قوله

: وهي نوعان: "فقال" زاد املعاد: " كتابه بني هذا احلديث وهذه اآلثار يف- رمحه اهللا-مجع ابن القيم
يف قوله : يعين" حلٌّ بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول احلسن: أحدمها
حلّ السحر بسحر مثله، وهذه هي النشرة اليت سئل عنها : وقصده" ال حيلّ السحر إالَّ ساحر: "السابق

و هلَيع لَّى اللَّهرسول اهللا ص لَّمس.  
: واملنتشر هو. الذي يعمل النشرة: الناشر هو" فيتقرب الناشر واملنتشر إىل الشيطان مبا حيب: "قوله"

 يتقرب إىل الشيطان مبا حيبه، فيخضعان له، - املريض والساحر-الذي تعمل له النشرة، كلٌّ منهما
لّ، وفعل احملرمات، فيبطل الشيطان عمله عن فيطيعانه فيما يريده منهما من الشرك والكفر باهللا عز وج

  .فهذا هو املمنوع. املسحور، ألنّ السحر من عمل الشيطان، وذلك يف مقابل إفساد دينهم وعقيدم
  فال جيوز ملن أصابه السحر أن يذهب إىل السحرة، ألنه إذا ذهب إىل السحرة

)١/٣٧٩(  

  

  ".فهذا جائز.  والدعوات املباحةالنشرة بالرقية والتعوذات واألدوية: والثاين
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإنه حينئذ يتقرب إىل الشيطان مبا حيب، وحينئذ يزيل الشيطان عمله عن املسحور، لكن بعدما يفسد 
  .عقيدته ودينه، فيخسر الدنيا واآلخرة

: أي" ية والدعوات املباحة؛ فهذا جائزالنشرة بالرقية والتعوذات واألدو: والثاين: "قال اإلمام ابن القيم
حلّ السحر بغري السحر مما أباحه اهللا عز وجلّ، فاهللا ما أنزل داء إالَّ أنزل له : النوع الثّاين من النشرة

  :دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والسحر داء والبد أن اهللا أنزل له شفاء والرقية املباحة أنواع



بأن يقرأ على املسحور من كتاب اهللا عز وجلّ، فتقرأ عليه الفاحتة " بالرقية" السحر حلُّ: النوع األول
اليت هي أعظم الرقى، ويقرأ عليه اآليات اليت تتعلّق بذكر السحر وإبطاله، مثل قوله تعاىل يف سورة 

فَوقَع الْحق وبطَلَ ما ) ١١٧(ا يأْفكُونَوأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف م{: األعراف
قَالُوا آمنا ) ١٢٠(وأُلْقي السحرةُ ساجِدين) ١١٩(فَغلبوا هنالك وانقَلَبوا صاغرِين) ١١٨(كَانوا يعملُونَ
نيالَمالْع ب١٢١(بِر (َونارهى ووسم بر){: ، ويف سورة يونس} )١٢٢ رحالس بِه ما جِئْتى موسقَالَ م

 ينفِْسدلَ الْممع حلصإِنَّ اَهللا ال ي لُهطبيونَ* إِنَّ اَهللا سرِمجالْم كَرِه لَوو هاتمبِكَل قاُهللا الْح قحي٨٢(و( {
ما صنعوا كَيد ساحرٍ وال يفْلح الساحر حيثُ وأَلْقِ ما في يمينِك تلْقَف ما صنعوا إِن{: ، ويف سورة طه

  .} )٧٠(فَأُلْقي السحرةُ سجداً قَالُوا آمنا بِرب هارونَ وموسى) ٦٩(أَتى
هذه اآليات من سورة األعراف ومن سورة يونس ومن سورة طه، يقرأها الراقي على املسحور بقلب 

  . سبحانه وتعاىل، وحسن ظن باهللا، واعتقاد أنّ اهللا يشفي هذا املريضحاضر وتوكّل على اهللا
مث على املقروء عليه أن يعتقد هذه العقيدة؛ فريجو الشفاء من اهللا، ويثق باهللا عز وجلّ، ويتوكّل عليه، 

  .ويعتقد أنّ كالم اهللا جل وعال فيه الشفاء
  .لراقي واملرقي حصلت النتيجة بال شك وال ريبفإذا حصل هذا التوجه إىل اهللا والتوكّل عليه من ا

  .وإنما تتخلّف النتيجة إذا ختلّف اعتقاد اإلنسان، أو غفل عن ذلك
  ، وهي األدعية اليت وردت عن"بالتعوذات"حلّ السحر : النوع الثاين

)١/٣٨٠(  

  

، "كلمات اهللا التامات من شر ما خلَقأعيذك ب: "النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فإننا نذكر بعضاً منها
أُعيذك بكلمات اهللا التامات اليت "، "أُعيذك بكلمات اهللا التامة من كلّ شيطان وهامة ومن كلّ عني المة

ال جياوزهن بر وال فاجر، من شر ما خلق وذَرأ وبرأَ، ومن شر طوارق اللّيل والنهار، إالَّ طارقاً يطرق 
، "باسم اهللا أرقيك، من كلّ داء يؤذيك، من شر كلّ نفس وعني حاسد، اهللا يشفيك "،"خبري يا رمحن

، "باسم اهللا، أذهب البأس رب الناس، واشفه أنت الشايف ال شفاء إالَّ شفاُءك، شفاء ال يغادر سقماً"
 اجعل رمحتك ربنا اهللا الذي يف السماء، تقدس امسك، أمرك يف السماء واألرض كما رمحتك يف السماء،"

يف األرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبني، أنزل رمحةً من رمحتك وشفاًء من شفائك على 
  .هذه هي التعوذات". فيربأ بإذن اهللا. هذا املرض

فهناك أدوية مباحة يذهب اهللا ا السحر، يعرفها احلُذّاق " األدوية املباحة"الرقية بـ : النوع الثالث
التجربة وأهل العقيدة السليمة تنفع بإذن اهللا يف إزالة السحر، مع ذكر اهللا، ومع التعوذ، ومع وأهل 

الرقية، ومع قراءة القرآن، فإذا اجتمعت هذه األمور املباحة نفع اهللا ا، لكن بشرط حسن الظن باهللا 



  .عز وجلّ واعتقاد أن الشفاء من اهللا سبحانه وتعاىل
منها شيء حمرم، وهي النشرة اليت كانت تعمل يف اجلاهلية، : ة كما ذكر ابن القيمفاحلاصل؛ أنّ النشر

  .وهي ما يعمله السحرة
ومنها شيء مباح وهي النشرة الشرعية، لكن يشترط هلا أن يتوالها من يوثق بعلمه ودينه، ال أن يتوالها 

  .اس، ويرهبوم بالكذب والتدجيلأصحاب املطامع الدنيوية، أو املشعوذين الذين يفسدون عقائد الن
  انتهى اجلزء األول

  :ويليه بإذن اهللا تعاىل اجلزء الثاين، وأوله
  "باب ما جاء يف التطير"

)١/٣٨١(  

  

  الد الثاين
  :]الباب الثامن والعشرون[
  باب ما جاء يف التطير* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .ما ورد يف التطير من الوعيد، وبيان أنه شرك: أي" التطيرباب ما جاء يف : "قول الشيخ رمحه اهللا

  .أنّ فيه بيان نوع من أنواع الشرك واالعتقاد الباطل املُخلُّ بالتوحيد: ومناسبة هذا الباب لما قبله
 وكان الشيخ رمحه اهللا يذكُر يف هذا الكتاب حقيقة التوحيد وما يناقضه أو ينقِّصه من العقائد واألقوال

  .التطير: واألفعال الباطلة، ومن ذلك
التشاؤم باألشياء، واعتقاد أنه يصيب اإلنسان منها شيء من : تطير تطيراً وطيرة، وهو: والتطير مصدر

  .الشر
وأصله مأخوذٌ من الطري، ألم كانوا يف اجلاهلية يتشاءمون بالطيور ويف طَيراا؛ إذا رأوها تطري على 

دهم تشاءموا ا، ورجعوا عما عزموا عليه من األسفار أو الزجيات أو غريها، مثّ عم جهة خمصوصة عن
هذا وصاروا يتطيرون بكل شيء، فيتطيرون بالبِقاع، ويتطيرون باآلدميين، ويتطيرون بالبهائم، 

  .ويتطيرون بكل شيء
م كانوا يف اجلاهلية يتطير مأخوذٌ من الطري؛ ألا لكن أصل التطيراا وطيرون من الطري يف حركا

  .وحتريكها ألجنحتها واتجاهاا يف الطَريان، إىل غري ذلك
: فهو عقيدة جاهلية، بل إنه موجود يف األمم القدمية؛ فهؤالء قوم فرعون تطيروا مبوسى ومن معه، يعين

} َءتهم الْحسنةُ قَالُوا لَنا هذهفَإِذَا جا{: تشاءموا مبوسى عليه السالم ومبن معه من املسلمني، قال تعاىل



استحقيناها على اهللا بأفعالنا، } قَالُوا لَنا هذه{اخلصب واألرزاق ونزول األمطار، : احلسنة املراد ا هنا
فنحن نستحق هذا، وال يعترفون أنه فضلٌ من اهللا تعاىل، بل ينسبون هذا إىل استحقاقهم، وأم حصلوا 

هذا بسبب : يء بسبب أم ناس أهل خري، فما يصيبهم من احلسنات قي السنني يقولونعلى هذه الش
  .أفعالنا، وبسبب صفاتنا، وبسبب كسبنا وكدنا، جحدوا نعمة اهللا عليهم

)٢/٥(  

  

  .} أَال إِنما طَائرهم عند اِهللا ولَكن أَكْثَرهم ال يعلَمونَ{: وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإم . اجلدب، واحنباس األمطار، وشح اآلبار، وتلف الثمار: املراد بالسيئة هنا} وإِنْ تصبهم سيئَةٌ{
ينسبون هذا إىل موسى عليه السالم، ومن معه من املؤمنني، فيقولون هذا الذي أصابنا بسببهم، 

  .- والعياذ باهللا-فيتطيرون خبري الناس
 عليهم -واحلق أنّ موسى ومن معه من املؤمنني هم سبب اخلريات، وهم سبب الربكات، ألن الرسل

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى {:  يصلحون يف األرض بالطاعات فترتل اخلريات، كما قال تعاىل-الصالة والسالم
 والْأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماِء

  .} )٩٦(يكِْسبونَ
فاملؤمنون هم سبب اخلري ال سبب الشر كما يظنه أهل اجلاهلية، إمنا سبب الشر هم العصاة واملشركون 

ا من والكَفَرة، فما يصيب أهل األرض من الكوارث واملصائب إمنا هو بسبب العصاة، وما يصيبه
اخلريات فهو بفضل اهللا، وسببه أهل الطاعات وأهل الصالح والتقوى؛ وهلذا إذا خلَت األرض من 

، " اهللا، اهللا: وال تقوم الساعة ويف األرض من يقول"الصاحلني يف آخر الزمان تقوم القيامة وخترب الدنيا، 
ني قامت القيامة، أما ما دام فإذا خلت األرض من الصاحل" . ال تقوم الساعة إالَّ على شرار اخللق"و

الصاحلون موجودين فإن اهللا سبحانه وتعاىل يرتل على أهل األرض اخلريات والربكات بسبب وجودهم، 
  .- عليهم الصالة والسالم-عكس ما يعتقده آل فرعون من التطير بالرسل

قَالُوا اطَّيرنا بِك وبِمن {من . وكذلك مثود، تطيروا بصاحل عليه السالم لَما دعاهم إىل اهللا سبحانه وتعاىل
كعم {.  

واضرِب لَهم مثَالً {: لَما جاءم الرسل قال تعاىل" يس"وكذلك أهل القرية الذين ذكرهم اهللا يف سورة 
وهما فَعززنا بِثَالث فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّب) ١٣(أَصحاب الْقَرية إِذْ جاَءها الْمرسلُونَ

قَالُوا ) ١٥(قَالُوا ما أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن من شيٍء إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذبونَ) ١٤(مرسلُونَ 
تشاءمنا : يعين} قَالُوا إِنا تطَيرنا بِكُم) ١٧(وما علَينا إِلَّا الْبالغُ الْمبِني) ١٦(ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ



ما : هددوا الرسل وقالوا} لَئن لَم تنتهوا لَنرجمنكُم ولَيمسنكُم منا عذَاب أَليم{بكم، وما جئتمونا خبري، 
رأينا منكم إالَّ الشر  

)٢/٦(  

  

  .اآلية} )١٩(قَالُوا طَائركُم معكُم أَإِنْ ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ{: وقوله
ال عدوى، وال طَرية، وال هامة، : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال

  .أخرجاه" وال صفر
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما أصابكم فأنتم سببه، ألن سببه الذنوب واملعاصي اليت : أي} قَالُوا طَائركُم معكُم{: فرد عليهم الرسل
تصدر منكم والكفر، فأنتم السبب، وحنن سبب اخلري، حنن رسلٌ من عند اهللا جئناكم، لو أطعتمونا 

ر والشؤم سببه املعاصي والكفر والشرك بيان أن الش: حلصلتم على اخلري؛ فهذا رد عليهم، فهذا فيه
  .باهللا

وكذلك املشركون تطيروا مبحمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خامت الرسل وأفضل الرسل، تطيروا به، كما 
} ا هذه من عندكوإِنْ تصبهم حسنةٌ يقُولُوا هذه من عند اِهللا وإِنْ تصبهم سيئَةٌ يقُولُو{: قال تعاىل

 ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةٌ{خياطبون النيب صنسح مهبصخري وخصب ونبات وزروع وخريات، : يعين} ت
قحطٌ : }وإِنْ تصبهم سيئَةٌ{هذه من عند اهللا، نعم، صحيح أا من عند اهللا، اهللا هو الذي أنزهلا، : يقولون

قُل كُلٌّ من عند {بسببك يا حممد، وبسبب أتباعك، } يقُولُوا هذه من عندك{رزاق جدب شح يف األ
كلٌّ بقضاء اهللا وقدره، اخلصب واخلريات واجلدب والقحط كله من عند اهللا وبقضائه وقدره، } اِهللا

به املعاصي ولكن اخلصب واخلريات سببها الطاعات، وأما اجلدب والقَحط واحنباس األمطار فسب
والسيئات، فالسبب من قبل بين آدم وأما املقدر فهو اهللا تعاىل، هو اخلالق وهو املوجِد سبحانه وتعاىل، 
ويعطي كال على حسب عمله؛ احملِسن حيسن إليه، واملسيء يعاقبه إذا شاء سبحانه وتعاىل، فاألمر كله 

  .بيد اهللا
 اهللا سبحانه وتعاىل عن األمم الكافرة من قوم فرعون، ومثود، فاحلاصل؛ أن التطير عادةٌ جاهلية، ذكرها

وأصحاب ياسني، وأهل اجلاهلية الذين بعث إليهم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومل يؤمنوا به، بل 
  .تطيروا به

  .وهذه العادة اجلاهلية ال تزال يف الناس إىل أن تقوم الساعة
 لَّى اللَّهقوله صلَّمسو هلَيانتقال املرض من شخص إىل شخص، أو من : املراد بالعدوى" ال عدوى: "ع

  .يمة إىل يمة، أو من مكان إىل مكان



)٢/٧(  

  

واملرض يتعدى من حمل إىل حمل، ويتعدى من املريض إىل السليم، ويتعدى من اجلرىب إىل الصحيحة، هذا 
  .شيٌء موجود

لَّى اللَّهال ينفي هذا، وإمنا ينفي العدوى اليت كان يعتقدها أهل اجلاهلية من أنّ والرسول ص لَّمسو هلَيع 
انتقال املرض من حمل إىل حمل : املرض يتعدى بنفسه بدون تقدير اهللا سبحانه وتعاىل، فالعدوى وهي

ريض وال يصيبه بسبب قرب الصحيح من املريض، واملقدر هلا هو اهللا تعاىل، فقد يقرب الصحيح من امل
أن هذا راجع إىل اهللا، إن شاء سبحانه وتعاىل انتقل هذا املرض، : شيء، وقد يقرب ويصاب، والسبب

وإنْ شاء مل ينتقل، فمجرد مقاربة املريض أو القدوم على احملل املوبوء هذا سبب، أما التأثُّر فهو بيد اهللا 
ءة وال يصاب، وقد يورِد املمرض على املُصح وال سبحانه وتعاىل، فقد يدخل اإلنسان يف األرض املوبو

يصاب، قد ينام املريض جبانب الصحيح وال يصاب، وقد يصاب، فما وجه التفريق بني احلالتني؟ وجه 
  .أن هذا راجع إىل مشيئة اهللا تعاىل: التفريق

 أنه -ريض أو كل من قارب امل-أن كل من قارب املرض: أما أهل اجلاهلية فال يفرقون بل عندهم
يصاب، وال ينسبون هذا إىل قضاء اهللا وقدره، وال يتوكّلون على اهللا سبحانه وتعاىل، ويفرِطون يف 

  .التشاؤم والتطير وانتقال العدوى، ويعملون أعماالً تضحك
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهل على ما كان يعتقده أهل اجلاهلية، أما أنّ ا: يعين" ال عدوى: "فقوله صلعدوى حتص

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى صذوم، وعن خمالطة ا لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى ص واقع، وهلذا بإذن اهللا فهذا أمر
عن القدوم على األرض املوبوءة، وى من كان يف أرض فيها وباء أن خيرج منها ومن كان خارجها ال 

 النتشار املرض، واالمتناع عنها أخذٌ باألسباب الواقية، واإلقدام عليها يدخل فيها، ألن هذه أسباب
إلقاٌء إىل التهلُكة، واهللا ى عن ذلك، إالَّ من قَوِي إميانه وتوكُّله على اهللا تعاىل؛ فهذا قد يقدم على 

يكون إالَّ ألهل الوباء وخيالط املرضى وال يصاب، ألنه متوكِّلٌ على اهللا سبحانه وتعاىل، لكن هذا ال 
  .اإلميان القوي، أما أهل اإلميان الضعيف فهؤالء يبتعدون عن هذه املواطن لئال يصابوا، مثّ تسوء عقيدم

)٢/٨(  

  

} وال تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة{: واإلقدام على حمالَّت اخلطر من اإللقاء إىل التهلُكة، واهللا تعاىل يقول
ان هناك مصلحة راجحة من اإلقدام على هذه األمور فيقدم عليها، أما إذا مل يكن فيه مصلحة ، إالَّ إذا ك

راجحة فاألخذ باألسباب الواقية أحسن، وإذا كان هناك مصلحة راجحة فاإلقدام أحسن، على حسب 
  .األحوال



 جيد يف نفسه شيئاً فال ال تتطيروا، وإنْ كان اإلنسان: النهي، يعين: هذا نفي معناه" وال طَرية: "وقوله
مينعه ما جيد يف نفسه من املُضي والعزم، ألن إميانه يسوقه، خبالف ضعيف اإلميان فإن التشاؤم يتغلّب 

  .عليه فيتراجع، ويكون هذا من اخللل يف العقيدة، وضعف التوكُّل على اهللا سبحانه وتعاىل
  .دموإذا وجدت يف نفسك تشاؤماً أو كراهية فتوكّل على اهللا وأق

والطرية ليس هلا أصل، خبالف العدوى، وإمنا هي من الشيطان، فهي ختيلٌ من اإلنسان بسبب وسوسة 
  .الشيطان

فالتطير ليس له أصل، ومن وجد يف نفسه شيئاً من الكراهية فليتوكّل على اهللا وليعزم، وال ترده الطيرة 
  .عن مقصوده

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهة: "وقوله صى البومة، وكان العرب يتشاءمون به إذا وقع : اهلامة" وال هامطائر يسم
البوم ال يقع إالَّ : كانوا يتشاءمون ا، ويقولون. نعى إيلَّ نفسي أو أحداً من أهلي: على بيت أحدهم قال

  .فهذا من عقيدة اجلاهلية. على اخلراب
خذ له بالثأر فإنه خيرج منه طائر يسمى اهلامة، وبعض أهل اجلاهلية يزعمون أنه إذا قُتل القتيل ومل يؤ

  :خذوا بالثأر، وهلذا يقول الشاعر: يعين" أسقوين، أسقوين: ويصوت
  يا عمرو إن مل تدع ذمي ومثلبيت
  أضربك حىت تقول اهلامة أسقوين

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَر: "قوله صهذا فيه قوالن ألهل العلم" وال ص:  
شهر صفر، ألم كانوا يف اجلاهلية يتشاءمون ذا الشهر، فال يتزوجون : أن املراد بالصفر: لالقول األو

  .فيه، وال يسافرون، وال يتاجرون، ويعتقدون أنه شهر مشؤوم

)٢/٩(  

  

  " .وال نوء، وال غول : "وزاد مسلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 هلَيع لَّى اللَّهعليهم النيب ص شهر من أشهر اهللا، ليس فرد بأنه ليس هناك صفر مشؤم، وإمنا صفر لَّمسو
فيه شؤم وال شر.  

  .إبطال لتشاؤمهم بشهر صفر: فهذا فيه
  .مرض يكون يف املعدة، يزعمون أنه يعدي غري املصاب به: أن املراد بصفر: والقول الثاين

الشهر أو تشاءموا من املرض، كله ال أصل ولكن سواٌء قيل هذا أو هذا، كله منفي سواء تشاءموا من 
وإمنا األمراض بيد اهللا سبحانه وتعاىل، هو الذي يرتهلا، وهو . له، فليس يف الشهر شؤم وال يف املرض،



الذي يرفعها، هو الذي يمرض، وهو الذي يشفي سبحانه وتعاىل، ال دخل للشهور، وال دخل لغريها يف 
  .هذا األمر

  .جه البخاري ومسلمأخر: أي" أخرجاه: "قوله
  .النهي عن الطيرة: ، ففيه"وال طرية: "ومناسبة احلديث للباب ظاهرة حيث إنه قال

ال عدوى، وال طرية، وال "زاد على األربعة املذكورة فصارت : يف روايته، يعين: أي" زاد مسلم: "قوله
  .فصارت ستة أشياء" هامة، وال صفر، وال نوء، وال غول

النجم، ألم كانوا يعتقدون أنّ نزول األمطار وهبوب الرياح : حد األنواء، وهوأ: والنوء املراد به
بسبب طلوع النجوم، ويسندون هذا ا إىل النجوم والكواكب، وهذا من اعتقاد اجلاهلية، ألن نزول 

األمطار وحصول الرياح وغري ذلك إمنا هو بقضاء اهللا وقدره، أما هذه النجوم وهذه الكواكب فإا ال 
تحدثُ شيئاً، نعم، وقت طلوع النجم وقت للمطر بإذن اهللا، أو هبوب الرياح، هذا من ناحية الوقت ال 
من ناحية اخللق واإلجياد، فهي ال توجِد وال تسبب وال حتدث، ولكن يكون طلوعها وقتاً لرتول األمطار 

 وقدره، فقد يكون هناك إذا شاء اهللا، وقد يطلع النجم وال حيصل مطر، وهذا راجع إىل مشيئة اهللا
مواقيت لألمطار وال يرتل مطر، قد يكون هناك مواقيت هلبوب الرياح وال ب الريح ألن هذا بيد اهللا 

سبحانه وتعاىل، وكم من بالد كانت ترتل عليها األمطار صيفاً وشتاًء، وامتنع عنها املطر وأجدبت، كما 
هتسمعون اآلن مبا يسمونه باجلفاف يف بالد كانتعنتدوم عليها األمطار، فإذا أراد اهللا م   

)٢/١٠(  

  

وحبسه منعه وحبسه، وبالد جمدبة قاحلة يابسة يسوق اهللا إليها املطر فتمطر فتهتز بالنبات والزهور، هذا 
  .بيد اهللا سبحانه وتعاىل، فرتول املطر ال تصرف ألحد فيه ال النجوم وال غري النجوم

  ".باب بيان ما جاء يف التنجيم"نجيم يف وسيأيت مزيد بيان للت
ولَما صلى النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صالة الفجر بأصحابه يوم احلديبية على إِثّر مساء كانت من الليل 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن أصبح: قال: "اهللا ورسوله أعلم، قال: ، قالوا" أتدرون ماذا قال ربكم؟ : "قال ص 
وأما . مطرنا بفضل اهللا ورمحته؛ فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب: عبادي مؤمن يب وكافر، فأما من قال

، فالذي ينسب األمطار إىل الكواكب " مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذاك كافر يب مؤمن بالكوكب: من قال
  .أو األنواء مشرك باهللا

شيء فيه، ألن اهللا جعل لألشياء مواقيت، قد حتصل يف إن األنواء وقت لألمطار، فال : أما الذي يقول
  .هذه املواقيت وقد ال حتصل

فاحلاصل؛ أن هذا حديثٌ عظيم، مجع فيه النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كثرياً من عقائد اجلاهلية وأبطلها 



  .ونفاها، وقرر صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عقيدة التوحيد
وقوله صلَّمسو هلَيع أحد الغيالن، والغيالن من أعمال شياطني : - بضم الغني-" وال غول: "لَّى اللَّه

تتشكّل أمام الناس يف الفلوات، خصوصاً إذا استوحش اإلنسان تتشكّل أمامه أشياء تضله عن الطريق، 
إذا : " يقول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمإما بإنْ يرى أمامه ناراً تتنقّل، أو أصواتاً يسمعها، أو غري ذلك، وهلذا

أنه إذا تغول الغول أمامك فبادر إىل ذكر اهللا، فإن ذكر اهللا يطرد : مبعىن" تغولت الغيالن فبادروا باألذان
  .الشيطان، فإذا ذكرت اهللا أو تلوت القرآن ذهب عنك هذا العمل الشيطاين

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأيضاً- نفى هذافالنيب ص -.  
وكانوا يف اجلاهلية يعتقدون يف هذه الغيالن أا تحدث هلم شرا، والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نفى هذا، 

ذكر : ال أصل هلا، وهي أعمال شيطانية ال تضر أحداً إالَّ بإذن اهللا، وذكر هلا عالجاً شافياً وهو: وقال
  .اهللا

  .-عليه الصالة والسالم-عاجلها النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فهذه أمراض جاهلية 
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، " ال عدوى، وال طرية، ويعجبين الفأل: "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: وهلما عن أنس قال
  " .الكلمة الطيبة: "ما الفأل؟ قال: قالوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .ه األحاديث واآلثار يف موضوع حكم الطرية، والفرق بينهما وبني الفأل، وبيان ما تعالَج به الطريةوهذ

العدوى سبق الكالم فيها، وأن " ال عدوى: "فقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف حديث أنس رضي اهللا عنه
  .المسته له، وحنو ذلكانتقال املرض من شخص إىل شخص حبكم مقاربته له، أو م: معناها

ولذلك كان أهل اجلاهلية يعملون أعماالً فظيعة خوفاً من العدوى، والرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نفى 
  .ذلك، وأمر باتخاذ األسباب الواقية مع التوكُّل على اهللا سبحانه وتعاىل

لعدوى بأمر اهللا سبحانه وتعاىل ومشيئته، على ما كان تعتقده اجلاهلية، وإمنا ا: يعين" ال عدوى: "فقوله
فإذا توكلت على اهللا، وآمنت باهللا، وقوِي يقينك باهللا، واختذت األسباب اليت أمر اهللا ا؛ فحينئذ تكون 
قد فعلت املشروع، والتوكل ليس معناه أنك تترك األسباب، بل تأخذ باألسباب الواقية، وال تقْدم على 

ال خترج منه إذا وقع وأنت فيه، وال ختالط املمرضني وأنت تقدر على االبتعاد البلد الذي فيه الوباء، و
عنهم، إالَّ إذا دعت الضرورة إىل ذلك، بأن كان املريض ليس له أحد يعاجله، واملصاب ليس له أحد 

تعاىل، يعاجله ويقوم بشؤونه؛ فتوكل على اهللا وقُم مبعاجلة املريض، وقُم خبدمته وتوكّل على اهللا سبحانه و
وأنت مأجور، فاهللا جل وعال إذا علم من نيتك اإلميان واإلخالص كفاك سبحانه وتعاىل، أما ما دمت يف 



  .غىن عن خمالطته فال حاجة بك إىل خمالطته، فأنت ال تقدم عليه من باب أخذ األسباب
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهتأميل الشر: والطرية. تأميل اخلري: الفأل" ويعجبين الفأل: "وقوله ص.  

  .وتأميل اخلري مطلوب، والطرية ممنوعة ألن الطرية سوء ظن باهللا، والفأل حسن ظن باهللا جل وعال
فإذا مسع الشخص كلمة طيبة انشرح صدره، أو رأى شخصاً طيباً جاء إليه انشرح صدره وأمل خرياً، 

طي ب، وهلذاوأحسن الظن باهللا سبحانه وتعاىل، فهذا أمر  
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ذُكرت الطرية عند رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : وأليب داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال
اللهم ال يأيت باحلسنات إالَّ : أحسنها الفأل، وال ترد مسلماً، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: "فقال

  " .ل وال قوة إالَّ بكأنت، وال يدفع السيئات إالَّ أنت، وال حو
رواه " ، ولكن اهللا يذهبه بالتوكل...الطرية شرك، الطرية شرك، وما منا إالّ: "وعن أيب مسعود مرفوعاً

  .أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهامساً حسناً، أو كلمة كان الفأل يعجب الرسول ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفإذا مسع ص 
  .طيبة، أو مر مبكان طيب، انشرح صدره صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من حسن الظن باهللا جل وعال

،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّههيل بن عمرو يف قصة احلديبية ليتفاوض مع الرسول صا أقبل سمورآه مقبالً قال ول 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهل لكم من أمركم: "صهفكان " س ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهل الرسول صوكان كما أم ،

  .جميئه سبب خري
  .إخل فيه ما تعاجل به الطرية وهو هذا الدعاء الذي ذكره" فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل. "قوله

كرر هذا مرتني أو ثالثاً تأكيداً، وقد قدمنا " الطرية شرك، الطرية شرك: "سعود قالويف حديث ابن م
  .بيان معىن كوا شركاً

يقع يف قلوبنا شيء : هذا من كالم ابن مسعود، يقول" ولكن اهللا يذهبه بالتوكُّل... وما منا إالّ: "قوله
 شيء، ألنه ال يقدر على رد هذا، وهذا ال يؤاخذ من الطَرية، فإذا رأى اإلنسان شيئاً يكرهه يقع يف نفسه

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها : "عليه اإلنسان، كما قال ص ثتإن اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما حد
 ، فكونه يقع يف نفس اإلنسان شيٌء إذا رأى شيئاً يكرهه، أو خياف شيئاً مثّ" أنفسها ما مل تتكلّم أو تعمل

  .ال يتأثر وال يتصرف تصرفاً خيالف ما شرعه اهللا؛ ال يؤاخذ على هذا
هذا هو العالج، فاملؤمن يتوكل على اهللا وال يضره ما وقع يف نفسه، ويذهب " ولكن اهللا يذهبه بالتوكُّل"



  .بإذن اهللا إذا توكّل على اهللا
  لى اهللا سبحانهالتوكُّل ع: فهذا إشارةٌ إىل ما تعاجلَ به الطيرة أيضاً وهو
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: فما كفارة ذلك؟، قال: ، قالوا" من ردته الطرية عن حاجته فقد أشرك: "وألمحد من حديث ابن عمرو
  " .اللهم ال خري إالَّ خريك، وال طري إالّ طريك، وال إله غريك : أن تقولوا"

  " .إمنا الطرية ما أمضاك أو ردك: "وله من حديث الفضل بن العباس
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

وتعاىل، مث املُضي وعدم التردد، فإن تأثر بالطيرة اليت وقعت يف نفسه وقعد عن اخلروج، أو فر من املكان 
  .الذي تطير منه؛ فهذا هو الطيرة املذمومة، ألا أثّرت فيه فمضى أو رجع

  .ذي يرد ومينع اإلنسان عن حاجته شركفيه أن التطري ال" من ردته الطرية عن حاجته فقد أشرك: "وقوله
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهك: الطرية: "وقوله صيعين، ما نفّرك من املكان، أو من " ما أمضاك" "ما أمضاك أو رد

  .الشخص، أو من املرئي الذي رأيته، وفررت منه تأثراً بالطيرة فهو شرك
ولَما رأيت الثعلب أو الغراب أو فالناً الذي تكره عن حاجتك، كأن تريد أن تسافر : أي" أو ردك"

والواجب عليك حينما . ورجعت عنه وهذا هو التطير، وهو شرك. هذا سفر ليس حبسن أو طيب: قلت
  .حصل لك هذا الشيء وكرهته يف نفسك أن ترفضه متوكِّالً على اهللا تعاىل وأنْ متضي يف حاجتك

و هلَيع لَّى اللَّهن صرة، وهو ثالثة أمورمث بيعاجلَ به الطيما ت لَّمس:  
التوكُّل على اهللا سبحانه وتعاىل، وأنه ال يأيت باخلري وال يدفع الشر إالّ هو : - وهو األصل-:األمر األول

سبحانه وتعاىل، وهو الذي يأيت باخلري ويدفع الشر، وهو الذي يضر وينفع، وهو الذي يتصرف يف 
  .ى اهللا فإن الطرية ال تضرهالكون فإذا توكّل عل

  .أنْ ميضي يف حاجته اليت أرادها، وال يرجع عنها بسبب الطيرة: األمر الثاين
: الدعاء، بأن يدعو اهللا بالدعاء الذي أرشد إليه النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وهو أن يقول: األمر الثالث

  فع السيئات إالَّ أنت، وال حولاللهم ال يأيت باحلسنات إالَّ أنت، وال يد"
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وهذا دعاٌء عظيم، فيه توكُّل على اهللا، رفيه اعتراف بأن الذي يأيت باحلسنات ويدفع " وال قوة إالَّ بك
السيئات هو اهللا تعاىل وليست الطيرة، وأنه ال حول وال قوة إالَّ باهللا، ال أحد حيول من حال إىل حال إالَّ 



  .تعاىل، وال أحد يقوى على شيء إالَّ بقوة اهللا سبحانه وتعاىلاهللا سبحانه و
ال : أي" ال خري إالَّ خريك" "اللهم ال خري إالَّ خريك، وال طري إالَّ طريك، وال إله غريك: "والدعاء الثاين

  .أحد جيلب اخلري إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل
  .ره ومشيئته، وبسبب ذنوبكال يصيبك شيء إالَّ بإذن اهللا وقد" وال طري إالَّ طريك"
  .ال معبود حبق سواك، وهذا اعتراف بالتوحيد ونفي للشرك" وال إله غريك"

  :فاحلاصل؛ أن الطرية تعاجل ذه األمور الثالثة
  .التوكُّل على اهللا: أوالً
  .املضي وعدم التأثر ا، وال تظهر على تصرفاتك، وما كأا وجدت: ثانياً

و ذه الدعوات الواردة يف األحاديث، فإذا دعوت اهللا ذه الدعوات فإن اهللا يعافيك أن تدع: والثالثة
  .من الطرية ويمدك بإعانته ونصره وتوفيقه

  .واهللا تعاىل أعلم
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  :]الباب التاسع والعشرون[
  باب ما جاء يف التنجيم* 

زينة للسماء، ورجوماً للشياطني، : لثالثخلق اهللا هذه النجوم : "قال قتادة": صحيحه"قال البخاري يف 
  .انتهى" وعالمات يهتدى ا، فمن تأول غري ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلّف ما ال علم له به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .ما ورد من األدلة على حترمي ذلك، والنهي عنه: أي" الباب ما جاء يف التنجيم: "قال الشيخ رمحه اهللا

اعتقاد أن للنجوم تأثرياً يف احلوادث وما جيرى يف هذا الكون، وقد يراد بالتنجيم : جيم املراد بهوالتن
  .معاين أُخر يأيت تفصيلها

، وهم - عليه الصالة والسالم-وهذا اعتقاد قدمي كان يف قوم نمرود، الذين بعث إليهم اخلليل إبراهيم
اهلياكل وبيوت العبادة، يعتقدون أا تدبر أمر العامل، وال الصابئة الذين يعبدون الكواكب، ويبنون هلا 

  .يزال هذا الشر موجوداً يف العامل
أن : هذا احلديث يعترب من البخاري رمحه اهللا من التعليق، والتعليق هو" قال البخاري يف صحيحه: "قوله

نه بالتعليق، وهو على نوعني بدون إسناد؛ فهذا يسمو) قال فالن: (يذكُر األثر بدون إسناد، فإذا قال
  :عند البخاري
  ).قال فالن(، "قال قتادة: "تعليق بصيغة اجلزم، مثل هذا األثر: النوع األول



، فهذا يسمى تعليقاً بغري صيغة )يروى عن فالن: (تعليق بغري صيغة اجلزم، كأنْ يقول: النوع الثاين
  .اجلزم، وهو أقل درجة من األول

يف صحيحه " البخاري" حجر رمحه اهللا فذكر أسانيد هذه املعلّقات اليت علقها وقد جاء احلافظ ابن
، يتكون من ثالثة جملّدات ضخمة، وقد طبع الكتاب واحلمد "تغليق التعليق"واستقصاها يف كتاب مساه 

  .هللا
  .قتادة هو ابن دعامة السدوسي، اإلمام اجلليل يف التفسري واحلديث وغريه" قال قتادة: "قوله

  .لثالث حكَم: يعين"خلق اهللا هذه النجوم لثالث "
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ألا سرج تتألأل، } ولَقَد زينا السماَء الدنيا بِمصابِيح{: كما قال تعاىل" زينة للسماء: "الفائدة األوىل
  .} )٦(إِنا زينا السماَء الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ{: قال تعاىل

وذلك ألن الشياطني حياولون استراق السمع من املالئكة يف السماء، "رجوماً للشياطني : "الفائدة الثانية
وبأتون مبا يسترقونه إىل الكُهان من بين آدم، ولكن اهللا جل وعال حفظ السماء ذه الشهب اليت تنطلق 

مد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فإا من هذه الكواكب فتحرِق هذا املارد فتهلكه، خصوصاً عند بعثة حم
وأَنا كُنا نقْعد منها مقَاعد للسمعِ فَمن يستمعِ الْآنَ {: حرست السماء بالشهب، كما قال تعاىل عن اجلن

، } )١٠(أَم أَراد بِهِم ربهم رشداًوأَنا ال ندرِي أَشر أُرِيد بِمن في الْأَرضِ ) ٩(يجِد لَه شهاباً رصداً
استغربوا هذه احلراسة وهذه الشهب، وكان ذلك مؤذناً ببعثة حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ولكن بقي 

  .من هذا شيء لكنه قليل
 أَنْ تميد بِكُم وأَنهاراً وسبالً وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي{: قال تعاىل" عالمات يهتدى ا: "الفائدة الثالثة

، فاهللا جعل للمسافرين عالمات يستدلُّون } )١٦(وعالمات وبِالنجمِ هم يهتدونَ) ١٥(لَعلَّكُم تهتدونَ
السبل والفجاج والطرق اليت جعلها اهللا : والعالمات اليت يف األرض. ا يف األرض وعالمات يف السماء

النجوم والشمس والقمر، فالناس يستدلُّون :  األرض واجلبال واألعالم الواضحة، وأما يف السماء فهييف
بسريهم يف الطرق، والسيما يف البحار اليت ليس فيها جبال وليس فيها عالمات وكذلك يف الليل، 

 اليت يريدوا، يسريون على النجوم، ينظرون إىل النجوم ويعرفون ا اجلهات، فيسريون إىل اجلهة
وكذلك يستدل ذه النجوم والشمس والقمر على القبلة يف الصالة، الم إذا نظروا إىل هذه النجوم 

  .عرفوا اجلهات واهتدوا إىل جهة القبلة
  .فهذا من حكمة اهللا سبحانه وتعاىل من خلق هذه النجوم، خلقها هلذه النجوم

فمن تأول غري : "ثة اليت ذكرها اهللا يف كتابه فكما قال قتادةأما من أراد أن يزيد على هذه األمور الثال



، الن اهللا مل خيلقها هلذا، ألنه أراد أن حيملها شيئاً مل تخلق من أجله، كأن يعتقد فيها أا تدلُّ "ذلك أخطأ
  على حوادث يف األرض، أو
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  .ومل يرخص ابن عيينة فيه. وكره قتادة تعلّم منازل القمر
  .كره حرب عنهماذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هبوب رياح، أو نزول مطر، أو موت أحد، أو حياة أحد، أو توفيق يف أمر، أو اخنذال يف أمر؛ فهذا كله 

  .من التقول والتطاول، واخلَرص والتخمني، وادعاء لعلم الغيب الذي ما أنزل اهللا به من سلطان
  .ا ألا مل تخلق هلذا، وإمنا هذا يرجع إىل عالَّم الغيوب سبحانه وتعاىلوالنجوم ال تدلُّ على هذ

اعتقد فيها غري ذلك من هذه األمور الثالثة اليت دلّ عليها كتاب اهللا؛ فقد :  يعين-تأول فيها: فقوله
  .اخطأ

  .من الدين، وهذا يقتضي أنه يكفُر: يعين" وأضاع نصيبه"
  .هذه خرص وختمني وحدس وظن ال يغىن من احلق شيئاً أبداًألن " وتكلّف ما ال علم له به"

  .كالم قتادة: يعين" انتهى: "وقوله
سفيان بن عيينة، اإلمام اجلليل، : يعين" وكره قتادة تعلُّم منازل القمر، ومل يرخص ابن عيينة فيه: "وقوله

  .احملدث املشهور
ا يف الشهر، وهي مثانية وعشرون مرتلة؛ أربع عشرة مرتلة ميانية، املنازل اليت يرتهل: ومنازل القمر املراد ا

، وعالمة هذه املرتلة جنم من النجوم املعروفة يقطعها ١وأربع عشرة مرتلة شامية، يرتل يف كل ليلة مرتلة
  .القمر يف شهر، بينما تقطعها الشمس يف سنة

وهل جيوز تعلم هذه املنازل .  وهي القلبوكل مرتلة ثالثة عشرة يوماً، وواحدة منها أربعة عشر يوماً،
  .ملعرفتها من أجل احلساب

  :على قولني
   وإنْ كان-املنع، وهو قول قتادة وسفيان بن عيينة، ألن هذا: القول األول

__________  
  .ويستسر مبعىن أنه خيتفي يف ضوء الشمس.  ويستسر يف ليلة أو ليلتني حسب متام الشهر ونقصانه١
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  .أمحد وإسحاق: يف تعلُّم املنازلورخص 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 إالَّ أنه وسيلة ألن يعتقد فيها ما ال جيوز، فهذا من سد الذرائع، فال يتعلّم منازل -ال شيء فيه يف نفسه
على الفوائد ، وألنه زائد ..، وأا..القمر عندها، ألنه رمبا يتدرج إىل اعتقاد أا تؤثِّر يف الكون وأا

  .الثالث السابقة
  .أنه ال بأس بتعلّم منازل القمر، وهذا ما يسمى بعلم التسيري: والقول الثاين

  .وهو مذهب اإلمام أمحد، وإسحاق بن راهويه، وقول كثري من أهل العلم
  . ألجل ما فيه من الفوائد وعدم احملذور- إن شاء اهللا-وهذا هو الصحيح

اعتقاد أن هذه النجوم تؤثِّر يف الكون، هذا هو املمنوع، أما معرفة : ثري، وهوأما املمنوع فهو علم التأ
حساا من أجل الفوائد من غري اعتقاد أنّ هلا تأثرياً يف الكون؛ فهذا ال بأس به، وال يزال العلماء 

  .يتعلّمونه ويعلِّمونه للناس لفوائده العظيمة
  .رمة، لكن بعضها أشد من بعضوعلم التأثري ينقسم إىل ثالثة أقسام، كلها حم

اعتقاد أنّ هذه الكواكب هي اليت تحدث هذه احلوادث الكونية، وأنّ مصدر احلوادث : القسم األول
  .هو حركات الكواكب وتشكُّالا

وهذا اعتقاد الصابئة، وهو جحود للخالق سبحانه وتعاىل، واعتقاد أنّ هذه الكواكب هي اليت تحدث 
 وأا هي اليت بتشكُّالا وأحواهلا ينتج عنها ما حيدث يف هذا الكون من خري أو شر، هذه احلوادث،

 صريح ب، وغري ذلك، فهذا هو اعتقاد الصابئة، وهذا كفردب وجصومن صحة ومرض، ومن خ
  .بإمجاع املسلمني
أا سبب للتأثري، وأما الذي أن ال يعتقد أا هي اليت تحدث هذه احلوادث، ولكن يعتقد : والقسم الثاين

  .يحدث هذا الشيء فهو اهللا سبحانه وتعاىل، ولكن هذه أسباب، فينسب إليها األمور من باب األسباب
 باطل وال جيوز وهو شرك أصغر، ألن اهللا مل جيعلها أسباباً، وال عالقة هلا مبا جيري يف هذا - أيضاً-وهذا

اح، أو غري ذلك، وإمنا هذا راجع إىل تدبري اهللا سبحانه وتعاىل، الكون أبداً؛ من نزول مطر، أو هبوب ري
ألمره وإذنه سبحانه وتعاىل وليس للكواكب عالقة ذا، غري أنّ اهللا خلقها لألمور الثالثة اليت سبق 

  .بياا
  .االستدالل ا على احلوادث املستقبلة: والقسم الثالث
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مدمن مخر، وقاطع : ثالثة ال يدخلون اجلنة: " صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقال رسول اهللا: وعن أيب موسى قال
  ".صحيحه"رواه أمحد وابن حبان يف " رحم، ومصدق بالسحر

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .وهذا من ادعاء علم الغيب، ومن الكهانة ومن السحر، وهو كفر بإمجاع املسلمني

ثة اعتقاد أا هي اليت ختلُق هذه األشياء، واعتقاد أا أسباب ملا جيري يف الكون وكلُّ هذه األمور الثال
من احلوادث، واعتقاد أا تدلُّ جمرد داللة على أنه سيحصل كذا؛ رخص أو غالء، ومن تزوج يف النجم 

ا يسمونه بالبخت الفالين فإنه يوفّق، ومن تزوج يف النجم الفالين أو البرج الفالين فإنه يخفق، وم
  .والنحس

هذا كله باطل، وهذا ينشر يف بعض االَّت اليت تصدر من جهات غري ملتزمة باإلسالم ينشر فيها 
أبواب خاصة بالنجوم، وأنّ يف البرج الفالين حيصل كذا من تزوج فيه، أو باع أو اشترى يربح، والنجم 

  .الفالين حنس وال يصلح فيه شيء
  . اعتقاد اجلاهليةهذا من

وأما علم احلساب املستفاد من منازل القمر ملعرفة مواقيت الصالة، ووقت بذر الزرع، وغرس 
فهذا ليس من االستدالل بالنجوم على احملرم، إمنا هو من علم . األشجار، وغري ذلك من املصاحل

  .احلساب، واهللا خلق الشمس والقمر للحساب
ى اجلُدران ويتداوهلا الناس ملعرفة مواقيت الصلوات هي من هذا النوع، من وهذه املفكِّرات اليت تعلق عل

اإلمام أمحد، وإسحاق، وغريمها، سواء كان من احلساب : العلم املرخص فيه، والذي رخص فيه
  .الشمسي أو القمري، كله من هذا النوع، ال بأس به ألنه فيه مصاحل للناس وليس فيه اعتقاد سيء

هو الصحايب اجلليل عبد اهللا بن قيس األشعري، نسبة إىل مجاعة يف اليمن يقال " موسىوعن أيب : "قال
  ".األشعريني"هلم 

وأبو موسى هذا من أفاضل الصحابة وأجالَّئهم وفُضالئهم، قد تولّى أعماالً جليلة يف أيام الرسول صلَّى 
   عظيمة يفاللَّه علَيه وسلَّم ويف أيام اخللفاء الراشدين، فله مكانةٌ
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 هلَيع لَّى اللَّهاإلسالم، رضي اهللا تعاىل عنه وأرضاه وكان حسن الصوت بالقرآن واستمع إليه النيب ص
  .وسلَّم وأثىن عليه

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهر، " ثالثة ال يدخلون اجلنة: "قوله صفَسل وال يوؤجرى على ظاهره وال يهذا وعيد ي
ألن تفسريه وتأويله يقلِّل من أمهيته، فيترك على ظاهره للزجر والوعيد، وإن كان أصحاب هذه اجلرائم 



  .ال خيرجون من اإلسالم، ولكن هذا من باب الوعيد الشديد هلم
  .الذي يداوِم على شرب اخلمر، وال يتوب إىل اهللا منها: واملراد باملدمن" مدمن اخلمر: "وهم

 من كبائر الذنوب، ومن استحلّه فقد كَفر، ومن اعتقد حترميه وشرِبه من باب فشرب اخلمر كبرية
الشهوة النفسانية فقد فعل كبرية من كبائر الذنوب، ويعترب فاسقاً ناقص اإلميان، إذا ثبت عليه الشرب 

لذي هو بإقراره أو بشهادة الشهود يقام عليه احلد مثانني جلدة، ألن حد اخلمر شرع لصيانة العقل، ا
أشرف شيء يف اإلنسان، مييز به الضار من النافع، والطيب من اخلبيث، وبه يعقل أمور دينه، وبه 

يمسك عن األذى، فإذا فقد العقل صار أحطّ من البهيمة، فيؤذي، ويضيع أخالقه ومصاحله ومصاحل 
يف االخرة، وأخرب النيب صلَّى غريه، فلذلك زجر اهللا عن شرب اخلمر، ووضع هلا حدا يف الدنيا ووعيداً 

  .اللَّه علَيه وسلَّم أنه ال يدخل اجلنة، فهذا وعيد شديد
  .القرابة من جهة األب، أو من جهة األم: والرحم هي" قاطع الرحم: "والثاين

األوالد وأوالدهم، واإلخوة واألخوات : وصلة األرحام واجبةٌ يف اإلسالم بعد بِر الوالدين، وهم
  .والدهم، واألعمام والعمات وأوالدهم، واألخوال واخلا الت وأوالدهم، واآلباء واألجدادوأ

الوالدان بالرب ما، مثّ األوالد، مثّ اإلخوة وأوالدهم، مثّ األعمام والعمات : فأول من تجب صلته
شرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ واعبدوا اَهللا وال ت{: وأوالدهم مثّ األخوال واخلاالت وأوالدهم، قال تعاىل

وآت ذَا {: إىل قوله تعاىل} وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحساناً{، } إِحساناً وبِذي الْقُربى
  .} الْقُربى حقَّه والْمسكني وابن السبِيلِ
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ا حق واجب، ومن قطع هذا احلق فإنه يكون قاطعاً للرحم، وقاطع الرحم مرتكب لكبرية من فالقرىب هل
فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفِْسدوا في الْأَرضِ {: كبائر الذنوب، وملعونٌ يف القرآن، كما قال تعاىل

كُمامحوا أَرقَطِّعت٢٢(و (هنلَع ينالَّذ كأُولَئ مهارصى أَبمأَعو مهماُهللا فَأَص م)٢٣( {.  
، ويف هذا " من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته: "واهللا جل وعال يقول للرحم يف احلديث القدسي

  .وهذا وعيد شديد. أنه ال يدخل اجلنة: احلديث
  .وهذا حمل الشاهد من احلديث" مصدق بالسحر: "والثالث
ق السحر، والباب يف باب التنجيم، فما املناسبة؟احلدي: فإنْ قلتث يف مصد  

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس : "املناسبة أن التنجيم نوع من السحر؛ ملا يأيت يف احلديث: قلنا
  .، فالتنجيم نوع من السحر، فلذلك أورده املصنف يف هذا الباب" شعبة من السحر زاد ما زاد

 أنه ال يدخل اجلنة، - ومنه املصدق بالنجوم-ى اللَّه علَيه وسلَّم أنّ املصدق بالسحروأخرب النيب صلَّ



  .وهذا وعيد شديد، قد ال يدخل اجلنة لكفره، وقد ال يدخلها ملعصيته
  .وهذا من أحاديث الوعيد اليت تجرى على ظاهرها وال تفسر

  .نه التنجيمالذي م" مصدق بالسحر: "والشاهد منه قوله
وعلى كل حال؛ فالواجب على املسلم أن حيذَر من هذه املشكلة، وهي مسألة التنجيم اليت ال يزال 

  .شرها موجوداً يف الناس
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  :]الباب الثالثون[
  باب ما جاء يف االستسقاء باألنواء* 

   .})٨٢(وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ{: وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .ما حكمه؟ وما دليله؟. طلب السقيا بالنجوم: أي" باب االستسقاء باألنواء: "قال الشيخ رمحه اهللا
، فالباب األول عام يف "باب ما جاء يف التنجيم"وهذا الباب يعترب نوعاً من أنواع الباب الذي قبله، وهو 

فر والضالل والباطل من استسقاء وغريه، وهذا الباب خاص مبسألة كلِّ ما يعتقد يف النجوم من الك
  .واحدة، وهي االستسقاء بالنجوم

من الوعيد يف الكتاب والسنة، وبيان أنّ ذلك كفر باهللا تعاىل، ألنه اعتقاد يف : أي" باب ما جاء: "قوله
ر باهللا سبحانه وتعاىل، ألن اهللا غري اهللا يف أنه خيلق أو يرزق أو يدبر شيئاً من هذا الكون، وهذا كف

سبحانه هو اخلالق املتصرف املدبر هلذا الكون ليس له شريك، وكلُّ هذه املخلوقات كلها مدبرةٌ بأمره 
عرشِ يغشي إِنَّ ربكُم اُهللا الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْ{: سبحانه وتعاىل

رالْأَمو لْقالْخ أَال لَه رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشيثاً وثح هطْلُبي ارهلَ الناللَّي { ،} أَال لَه
لْقالْخ {ف، : الذي هوالتدبري واإلجياد والتصر}رالْأَمفهو الذي الذي هو الشرع، فكما أنه اخلالق} و 

  .} تبارك اُهللا رب الْعالَمني{يشرع سبحانه وتعاىل، ويأمر وينهى، 
  ".من كان له شيء فليطلبه: "لَما قرأ عبد اهللا بن عمر هذه اآلية قال

مرِه إِنَّ في ذَلك لَآيات وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَ{: وقال تعاىل
ومن آياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمر ال تسجدوا للشمسِ وال {: ، قال تعاىل} )١٢(لقَومٍ يعقلُونَ

، فال جيوز أن يعتقد يف خملوق من } )٣٧(للْقَمرِ واسجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ
: املخلوقات أيا كان شكله وقوته ونوعه أن يعتقد فيه أنه يدبر مع اهللا سبحانه وتعاىل، وامنا يدبر بأمر اهللا

ه املالئكة يدبرون بأمر اهللا سبحانه وتعاىل، اهللا يأمرها وهي تدبر ما أمرها ب: يعين} )٥(فَالْمدبرات أَمراً{



  .سبحانه
  هذه اآلية يف سياق" } )٨٢(وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ{: " وقول اهللا تعاىل: "قال

)٢/٢٣(  

  

) ٧٦(وإِنه لَقَسم لَو تعلَمونَ عظيم ) ٧٥(فَال أُقِْسم بِمواقعِ النجومِ{: اآليات اليت قبلها، وهي قوله تعاىل
تنزِيلٌ من رب ) ٧٩(ال يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ) ٧٨(في كتابٍ مكْنون) ٧٧(رآنٌ كَرِميإِنه لَقُ

نيالَم٨٠(الْع(َوننهدم متأَن يثدذَا الْحأَفَبِه)٨١ (َونكَذِّبت كُمأَن قَكُملُونَ رِزعجتو)٨٢( {.  
وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم {: إىل قوله تعاىل} قِْسم بِمواقعِ النجومِفَال أُ{: والشاهد يف قوله تعاىل

  .} )٨٢(تكَذِّبونَ
  :وقد ذكر العلماء يف تفسريها قولني

أن املراد بالنجوم الكواكب، واملراد مبواقعها طلوعها وغروا، طلوعها من املشرق : القول األول
  . أعظم آيات اهللا سبحانه وتعاىلوغروا من املغرب، ألن هذا من

  .أحقية القرآن: واملقسم عليه هو
إنه من : تكذِّبون ذا القرآن، وتقولون: يعين} أَنتم مدهنونَ{هو القرآن } أَفَبِهذَا الْحديث{: وقوله تعاىل

  .قول حممد، أو من قول فالن أو عالَّن، بعد هذا البيان، وبعد هذا التوضيح
}عجتونَوكَذِّبت كُمأَن قَكُم٨٢(لُونَ رِز(} {قَكُمونَ{املطر، : يعين} رِزكَذِّبت كُمطرنا بنوء : فتقولون} أَنم

  .كذا وكذا، فتنسبون املطر إىل األنواء
  .ناء ينوء إذا ض، والنوء عبارة عن أحد منازل القمر الثمانية والعشرين: واألنواء مجع نوء، من

املطر حيصل : عرب تزعم يف اجلاهلية أن املطر إمنا يرتل بسبب طلوع النجم، وبعضهم يقولوذلك أن ال
  .واخلالف بينهم يسري. بسبب غروب النجم الذي يغرب يف الفجر

املهم أم يضيفون نزول املطر إىل طلوع النجم أو غروبه، يظنون أن غروب النجم أو طلوع النجم يف 
مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء الثريا، بنوء القلب، : طر، فيقولونالفجر هو الذي يسبب نزول امل

  .بنوء العواء، بنوء الغفْر، بنوء الزبانة، إىل آخره، هكذا تقول العرب يف جاهليتها
طالع أو فتنسبونه إىل ال} أَنكُم تكَذِّبونَ{املطر : أي} وتجعلُونَ رِزقَكُم{: وقد أكذم اهللا فقال تعاىل

  الغارب من النجوم، وهذا كذب، ألن الذي يرتل املطر

)٢/٢٤(  

  



أربع يف أميت من أمر : "وعن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
  " .الفخر باألحساب، والطعن يف األنساب، واالستسقاء بالنجوم والنياحة: اجلاهلية ال يتركون

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هو اهللا سبحانه وتعاىل، وليس طلوع النجم أو غروبه، فيكذبون على اهللا سبحانه وتعاىل، وينكرون نعمة 
اهللا وجيحدوا، وكان الواجب عليهم أن يشكروا نعمة اهللا، وأن يضيفوا النعمة إىل اهللا، لكنهم أضافوها 

مطرنا بنوء كذا وكذا ومساه اهللا كذباً، : قوهلم:  الفالين، فأنكر اهللا عليهممطرنا بالنوء: إىل غريه، وقالوا
فَمن أَظْلَم ممن كَذَب علَى {وهو كذب يف االعتقاد، وأشد الكذب هو الكذب يف االعتقاد، قال تعاىل 

، فالذي يكذب على اهللا وينسب } )٣٢(فرِين اِهللا وكَذَّب بِالصدقِ إِذْ جاَءه أَلَيس في جهنم مثْوى للْكَا
نعمه لغريه، وينسب املطر إىل خملوق من خلقه فقد كذب على اهللا أعظم الكذب، بدل أن يشكر اهللا 

  .يكذب عليه، وينسب نعمه إىل غريه، وهذا جحود للنعمة، وكُفرانٌ ا
يوجد املطر؛ فهذا كفر أكرب، وشرك إن اعتقد أنّ النجم هو الذي : وقد فصل العلماء حكم ذلك فقالوا

  .أكرب خمرج من امللَّة
أما إذا اعتقد أنّ املطر يرتل بأمر اهللا وبتقدير اهللا سبحانه، ولكنه نسبه إىل النجم، أو إىل الطالع أو 

 فهذا كفر أصغر، وشرك أصغر، لكنه وسيلةٌ إىل -كما يقولون-الغارب من باب ااز أو السبيبة 
، ألن اهللا مل جيعل النجوم سبباً يف نزول األمطار، وإمنا األمطار ترتل بأمره سبحانه وتعاىل، الشرك األكرب

: فاألمطار إمنا ترتل بأمره وبسبب رمحته سبحانه وتعاىل كما دلّت على ذلك آيات كثرية من القرآن
}وهاكُمنقَياًء فَأَساِء ممالس نا ملْنزا{، } فَأَنلْنزنو بحو اتنج ا بِهنتبكاً فَأَنارباًء ماِء ممالس نم 

يدص٩(الْح( { ،}قاً لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جراًء فَأَخاِء ممالس نلَ مزأَنو {.  
 سبحانه واحلاصل؛ أن املرتِّل للمطر هو اهللا سبحانه وتعاىل، والرياح والسحاب إمنا هي خملوقات هللا

  .وتعاىل
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهصال: أي" أربع: "قوله صأربع خ.  

  .أمة اإلجابة، ألن أمة الدعوة تشمل كل الثقلني اجلن واإلنس، ألن الرسول بعث إليهم: يعين" يف أميت"

)٢/٢٥(  

  

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبعوهوأما أمة اإلجابة فهم الذين آمنوا به صقوه واتوصد.  
ما قبل اإلسالم، سمي جاهلية من اجلهل وهو عدم العلم، خللو هذا : املراد باجلاهلية" من أمر اجلاهلية"

 من آثار الرساالت السماوية، ألن بني بِعثة حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وبني -وقت الفترة-الوقت 
ئة سنة وزيادة، كانت قد اندثرت فيها آثار الرساالت، ونظر  أربعما- آخر أنبياء بين إسرائيل-عيسى



  .اهللا إىل أهل األرض فمقتهم عرم وعجمهم إالَّ بقايا من أهل الكتاب انقرضوا قبل البِعثة
  .فهذا الوقت الذي قبل اإلسالم مسي باجلاهلية لعدم وجود العلم فيه

لية زالت واحلمد هللا باإلسالم، والعلم موجود، ورثه جاهلية، ألن اجلاه: أما ما بعد اإلسالم فال يقال له
الرسول هللا، فبعد بعثة هذا الرسول زالت اجلاهلية العامة، أما بقايا من اجلاهلية أو خصال من أمور 

الناس كلهم يف : اجلاهلية فقد تبقى يف أفراد من الناس أو طوائف من الناس املسلمني، لكن أن يقال
  . فهذا باطل-ض الكتاب اجلهالكما يطلقه بع-جاهلية 

جاهلية القرن : "فقد يبالغ بعض الكُتاب اجلُهال فيصفون هذا الوقت بوقت اجلاهلية، فيقول بعضهم
اقتضاء : "، وهذا تعبري خاطئ، وقول باطل، كما نبه على هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه"العشرين

  ".الصراط املستقيم
ع لَّى اللَّهفقوله صلَّمسو هدلّ على أنه تبقى أشياء من اجلاهلية " أربع يف أميت من أمر اجلاهلية: "لَي

  .تتسرب يف الناس، وقد تكون يف بعض املؤمنني الصادقني
وقد تكثُر اجلاهلية يف بعض األشخاص وتعظُم، ولكنه ال خيرج ا من اإلسالم ما دام أنه يشهد أن ال إله 

ول اهللا، ومل يشرك باهللا، ومل يرتكب ناقضاً من نواقض اإلسالم، فليس كل من فيه إال اهللا وأن حممداً رس
  .جاهلية يكون كافراً

فاحلاصل؛ أن املبالغات يف وصف الزمان بأنه جاهلية والناس كلهم يف جاهلية؛ فهذا باطل، وال يصدر 
  .من عامل حمقِّق، إمنا يصدر من بعض اجلُهال

  .دلّ هذا على مسألتني"  يتركونمن أمر اجلاهلية ال: "وقوله
ينسب إىل اجلاهلية، وعلى أنه حمرم، ألن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذكر هذا من باب الذم : األوىل

  وال تبرجن تبرج الْجاهلية{: والتحذير منه، وقال اهللا تعاىل لنساء نبيه

)٢/٢٦(  

  

نمأَقالْأُولَى وولَهسراَهللا و نعأَطكَاةَ والز نيآتالةَ وم ومذموم }  الصنسب إىل اجلاهلية فإنه حمرفكل ما ي ،
  .جيب التخلِّي عنه واالبتعاد عنه

أنه قد يبقى شيٌء من اجلاهلية يف بعض املسلمني، فيجب عليه احلذَر منه، : - أيضاً-فيه: املسألة الثانية
وهذه األربع اليت ذكرها . وبة إىل اهللا ممن وقع يف شيء من ذلك من أمور اجلاهليةوالتحذير منه، والت

شرف اإلنسان ومكانته : واملراد باحلسب" الفخر باألحساب: "األوىل: النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هي
إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى يا أَيها الناس {: يف اتمع، فال يفخر حبسبه، ألن اهللا سبحانه يقول

قَاكُماِهللا أَت دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبوباً وعش اكُملْنعجفالكرم عند اهللا هو بالتقوى ال } و ،



  .باحلسب
مله هو، فكيف إذا كان ال جيوز لإلنسان أنه يفخر بع: "يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا

  ".يفخر بعمل أبيه وجده
  :قال الشاعر

  ولكن التقي هو السعيد... لعمرك ما السعادة مجع مال 
  :وقال آخر

  إذا حقق التقوى وإنْ حاك أو حجم... وليس على عبد تقي غضاضة 
  .بأن يتنقّص أنساب الناس" الطعن يف األنساب: "الثانية من أمور اجلاهلية
  .نه يتنقّص اآلخرين وكالمها مذمومألنه يعظّم نفسه، وأل

  .وهذا حمل الشاهد من احلديث" واالستسقاء باألنواء: "الثالثة
وإِذ استسقَى موسى لقَومه فَقُلْنا اضرِب {: طلب السقيا، قال اهللا تعاىل: ، أصله)استفعال(واالستسقاء 

رجالْح اكصقَى} {بِعستطلب السقيا: يعين} اس.  
أم ينسبون املطر : أم يطلبون من النجوم أن تسقيهم، لكن معناه: االستسقاء بالنجوم هنا ليس معناهو

  .مطرنا بنوء كذا وكذا: إىل النجوم، فيقولون
. إنْ كان يعتقد أن النجوم هي اليت أنزلت املطر وأثّرت؛ فهذا كفر خمرِج من امللّة: وكما فصل العلماء

ل للمطر هو اهللا، وأن النجوم إمنا هي أسباب وأضاف ذلك إليها من باب وإن كان يعتقد أن املرت
ولكنه حمرم شديد التحرمي، ألنه . التساهل يف التعبري؛ فهذا يعترب شركاً وكفراً أصغر ال خيرج من امللة

  وسيلة إىل الشرك

)٢/٢٧(  

  

رواه "  من قَطران ودرع من جربالنائحة إذا مل تتب قبل موا تقام يوم القيامة وعليها سربال: "وقال
  .مسلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
إِنَّ اَهللا ال يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ {: األكرب، وألن الشرك وإن كان أصغر فهو خطري، قال تعاىل

  .} ذَلك لمن يشاُء
، فال بأس بذلك، ألن هذا ليس فيه نسبة املطر )يف( فأتى بـ سقينا يف نوء كذا،: أما لو قال: قال العلماء

  .يف وقت كذا: سقينا يف هذا الوقت، سقينا يف نوء كذا يعين: إىل النجم، وإمنا يقول
رفع الصوت على امليت من باب : والنياحة" والنياحة على امليت: "قوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: الرابعة



سخط، وإذا صحبه شق للثوب، أو لطم للخد، أو تعداد حملاسن امليت، أو نياحة وندب اجلزع والت
  .وجزع؛ فهذا كبرية من كبائر الذنوب

  .الصرب واالحتساب ال اجلزع والتسخط: والواجب عند نزول املصيبة
 وهي من أمور .والنياحة دليل على عدم الرضى بقضاء اهللا وقدره، ودليلٌ على عدم الصرب واالحتساب

  .اجلاهلية، ويكفي أا من أمور اجلاهلية، ألن أمور اجلاهلية حمرمة
ترجع عن النياحة، وتندم على ما حصل منها، وتعزم على أن ال : يعين" النائحة إذا مل تتب: وقال: "قوله

  .تعود إىل النياحة يف مستقبلها
  :وهذه شروط التوبة

  .جوع من معصية اهللا إىل طاعة اهللالر: الرجوع، وشرعاً هي: فالتوبة لغة
فإذا توفّرت هذه . اإلقالع عن الذنب، والندم على ما حصل، والعزم أن ال يعود إليه: وشروطها ثالثة

  .الشروط فالتوبة صحيحة، وإذا اختلّ شرطٌ منها فهي توبة غري صحيحة
وكفراً باهللا جل وعال، فالتوبة ودلّ هذا على أن التوبة متحو املعصية ولو كانت كبرية، ولو كانت شركاً 

  .تجب ما قبلها من النياحة وغريها
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها: "ويف قوله صقبل التوبة، فإذا بلغت الروح " قبل مودليل على أنه عند املوت ال ت
  .احلُلْقوم فحينئذ ال تقبل التوبة

)٢/٢٨(  

  

صلى لنا رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صالة الصبح : الوهلما عن زيد بن خالد رضي اهللا عنه ق
" أتدرون ماذا قال ربكم؟: "باحلديبية على إثر مساء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال

.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .من قربها: يعين" تقام يوم القيامة: "قوله
  .الثوب: سربال هوال" وعليها سربال"
  .هو النحاس املذاب" من قطران"
مرض جلدي، يكون يف اإلبل ويكون يف : الثوب، واجلَرب: الدرع كذلك هو" ودرع من جرب"

  .اإلنسان
  :فدلّ هذان احلديثان على مسائل

  .فيه حترمي أمور اجلاهلية وذمها عموماً: أوالً



  .لكلية، بل يبقى منها شيٌء يف بعض املسلمنيفيه أن أمور اجلاهلية ال ترتفع با: ثانياً
أن من كان فيه شيء من أمور اجلاهلية ال يقتضي ذلك كفره، لكن : -وهي مسألة مهمة جدا: ثالثاً

، " من أميت: "يكون هذا ذنباً مذموماً جيب عليه التخلِّي عنه والتوبة منه، لكنه ال يقتضي الكفر، ألنه قال
اجلاهلية فهذا ال يقتضي كفره، إالَّ إذا بلغ مبلغ املكفِّرات كالشرك باهللا جل فمن كان فيه شيء من أمور 

  .وعال، أو بلغ ناقضاً من نواقض اإلسالم املعروفة فهذا يكفُر به
الفخر باألحساب، والطعن يف األنساب، : "فيه دليل على حترمي املسائل األربع املذكورة: رابعاً

  .وأن هذه األمور من كبائر الذنوب، " واالستسقاء بالنجوم، والنياحة
  .فيه دليلٌ على أن التوبة متحوا ما قبلها: واخلامسة

  .فيه أن قبول التوبة حمدد مبا قبل املوت: سادساً
  .واهللا تعاىل أعلم
اجلهين، صحايب جليل " عن زيد بن خالد: "أي البخاري ومسلم يف صحيحهما) وهلما: (قوله رمحه اهللا

  . إىل جهينة القبيلة املعروفة، وهي قبيلة كبرية من قبائل العربمشهور، واجلهين نسبة
  .صلى بنا، فالالم هنا مبعىن الباء: املراد" صلى لنا: قال"

)٢/٢٩(  

  

  .اهللا ورسوله أعلم: قالوا
مطرنا بفضل اهللا ورمحته، فذلك مؤمن يب : فأما من قال. أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر: قال: "قال

  " .مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر يب مؤمن بالكوكب: وأما من قال. وكبكافر بالك
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

صالة الفجر، سميت صالة الصبح ألا جتب عند : يعين" رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صالة الصبح"
  .صالة الصبح:  يعين}وقُرآنَ الْفَجرِ{: طلوع الفجر، كما قال تعاىل

، )الشميسي(اسم مكان على حدود احلرم من جهة الغرب، قريب من التنعيم، يقال له اآلن " باحلديبية"
  .وهو عند مدخل احلرم للقادم من جدة

  .، ويقال باحلديبية، بالتشديد واملشهور األول- بالتخفيف-يقال احلديبيةَ 
السنة؛ أن اإلمام إذا فرغ من الصالة فإنه ال يبقى مستقبل ألن هذا من " فلما انصرف أقبل على الناس"

  .القبلة، بل ينصرف إىل الناس ويقبِل عليهم بوجهه كما كان النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يفعل ذلك
"لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالصالة إذا صار مشروعية املوعظة بعد : هذا فيه" أتدرون ماذا قال ربكم؟: "فقال ص

هلا مناسبة، كتنبيه على خطأ وقع، أو بيان لواجب، أو موعظة عامة، وحثِّ على تقوى اهللا، فإنه صلَّى 



اللَّه علَيه وسلَّم كان يعظ الناس أحياناً، ومل يكن يداوم على ذلك، وإمنا يفعل ذلك أحياناً خشية املَلَل، 
ه علَيه وسلَّم، خصوصاً إذا حصل شيٌء حيتاج إىل تنبيه، مثل هذه فكان يتخوهلم باملوعظة صلَّى اللَّ

  .القضية
ويف هذا مشروعة التعليم من خالل السؤال واجلواب، فاملعلِّم يسأل الطالب أوالً من أجل أن ينتبه 

يكون هذا أثبت للجواب، ألن هذا يكون أبلغ يف التعليم وأنبه للطالب، ألنه إذا سئل أوالً مثّ أُجيب فإنه 
  .يف ذهنه، خبالف ما لو أُلقي إليه العلم ابتداًء فإنه قد ال ينتبه له متاماً

هذا فيه أن املسؤول إذا مل يكن عنده علم وال جواب أنه ال يتخرص، وإمنا " اهللا ورسوله أعلم: قالوا"
ه علَيه وسلَّم، أما بعد موته اهللا ورسوله أعلم، وهذا يف حياته صلَّى اللَّ: يكل العلم إىل عامله، فيقول

  .مشروعية تفويض العلم إىل اهللا سبحانه وتعاىل: ففيه. اهللا أعلم فقط: فيقول
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأي" قال"و: فأجاب ص : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاهللا: أي" قال"الرسول ص.  

)٢/٣٠(  

  

ة إىل القدس وهو الطهارة، والتقديس هو التطهري، سمي بذلك تشريفاً وهذا من األحاديث القدسية، نسب
  .له ألنه من كالم اهللا

  .فاحلديث القدسي من كالم اهللا لفظه ومعناه
: أما احلديث غري القدسي فهو من كالم الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، لكن املعىن من اهللا، لقوله تعاىل

  .} )٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى) ٣( الْهوىوما ينطق عنِ{
إالّ أن احلديث القدسي مع أنه من كالم اهللا ال يأخذ حكم القرآن من كل وجه، حبيث يتعبد بتالوته مثل 
القرآن، وحبيث ال ميسه إالَّ طاهر مثل القرآن، أو أنه يشترط له التواتر مثل القرآن، ومن حيث إنه جتوز 

  .أما القرآن فال جتوز روايته باملعىن. عىنروايته بامل
احلاصل؛ أن بني احلديث القدسي وبني القرآن فروقاً كثرية، وإن كان جيتمع مع القرآن يف أنه كالم اهللا 

  .سبحانه وتعاىل لفظاً ومعىن
وتعاىل؛ إثبات أن اهللا يتكلّم، فصفة الكالم ثابتةٌ هللا، يتكلّم مىت شاء إذا شاء سبحانه " قال: "ويف قوله

كالماً يليق جبالله، ليس مثل كالم املخلوقني، فكيفيته وكُنهه ال يعلمهما إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل، لكنه 
  .ثابت هللا من صفات األفعال اليت يفعلها اهللا إذا شاء سبحانه وتعاىل

  .تعاىلرد على اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة الذين ينفون الكالم عن اهللا سبحانه و: ففيه
  .بسبب نزول املطر: يعين" أصبح من عبادي"
  .بسببها" وكافر"بسبب هذه النعمة، " مؤمن يب" "مؤمن يب وكافر"



دلّ على أنّ حصول النعم ابتالء من اهللا سبحانه، يبتلي به عباده، فمنهم من يشكر اهللا فيكون مؤمناً، 
  .ومنهم من ينكر نعمة اهللا فيكون كافراً بنعمه

ن صسبب ذلك فقال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىلمثّ بي لَّمسو هلَيع طرنا : فأما من قال: "لَّى اللَّهم
  .نسب النعمة إىل اهللا سبحانه وتعاىل: يعين" بفضل اهللا ورمحته

والتفضل والرمحة صفتان من صفات اهللا، فاهللا هو الذي يتفضل وهو الذي يرحم، ونزول املطر أثر من 
  فَانظُر إِلَى آثَارِ رحمت{: محة اهللا، كما قال تعاىلآثار ر

)٢/٣١(  

  

  .يعين بإنزال املطر وإنبات النبات} اِهللا كَيف يحيِي الْأَرض بعد موتها
ألنه مل ينسب نزول املطر إىل طلوع الكواكب أو غروا، وهو ما " فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب"

  .يسمى بالنوء
والنوء سبق لنا أنه هو النجم إذا طلع من املشرق وقت الفجر، أو " مطرنا بنوء كذا وكذا: ن قالوأما م"

  .غاب يف املغرب وقت الفجر
كان أهل اجلاهلية ينسبون املطر إىل طلوع النجم أو غروبه، فيزعمون أنه إذا طلع النجم أو غرب يرتل 

وهذا كفر، ألم نسبوا النعمة إىل . هللا تعاىلاملطر، ويعتقدون أن هذا بسبب الكواكب، وال ينسبونه 
  .املخلوق، وهذا شرك باهللا سبحانه وتعاىل؛ شرك يف الربوبية، وكل مشرك كافر

وهذا فيه دليل على كفر من استسقى باألنواء ونسب نزول املطر إليها، أو أنّ نزول املطر بتأثريها، ألن 
هو الذي يرتِّله مىت شاء وأين شاء ومينعه مىت شاء وأين شاء، نزول املطر إمنا هو بقدرة اهللا سبحانه وتعاىل 

  .ويصرفه سبحانه وتعاىل
تطلُع األنواء وال حيصل مطر، وحيصل املطر يف غري طلوع األنواء، فيحصل املطر يف أي وقت شاءه اهللا، 

ليل على كذب وهذا شيٌء مشاهد أن املطر يرتل يف مجيع األحيان وال يتقيد بظهور النجم، فهذا د
  .هؤالء

  " .مطرنا بفضل اهللا وبرمحته: "وفيه مشروعية قول هذا الكالم عند نزول املطر
وفيه التنبيه على شكر اهللا عند حدوث النعم من األمطار وغريها، فكل ما حصل لإلنسان نعمة فإنه جيب 

ىل حوله وقوته، وال إىل أحد من عليه أن ينسبها إىل اهللا، وأن يشكر اهللا عليها، وال ينسبها إىل غريه، ال إ
  .خلقه، وإمنا ينسب الفضل إىل املتفضل وهو اهللا سبحانه وتعاىل

  :وهذا احلديث فيه فوائد عظيمة
  .مشروعية املوعظة بعد الصالة خصوصاً إذا حصل مناسبةٌ هلا: فيه



  .مشروعية صالة اجلماعة يف السفر كما هي مشروعة يف احلضر: وفيه
ة التعليم عن طريق السؤال واجلواب، ألن ذلك أبلغ يف التفهيم وأيسر للتعليم، وقد فعل مشروعي: وفيه

  .النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هذا مراراً وتكْراراً

)٢/٣٢(  

  

  .لقد صدق نوء كذا: قال بعضهم: (وهلما من حديث ابن عباس معناه، وفيه
إِنه لَقُرآنٌ ) ٧٦(وإِنه لَقَسم لَو تعلَمونَ عظيم ) ٧٥(مواقعِ النجومِفَال أُقِْسم بِ{: فأنزل اهللا هذه اآليات

٧٧(كَرِمي (ونكْنابٍ متي كف)٧٨ (َونرطَهإِلَّا الْم هسمال ي)٧٩ (نيالَمالْع بر نزِيلٌ منت)ذَا ) ٨٠أَفَبِه
  .} )٨٢(وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ) ٨١(الْحديث أَنتم مدهنونَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن نسبة املطر إىل األنواء كفر باهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : - وهو الشاهد من احلديث للباب-وفيه

  .وشرك، وأن نسبة النعم واألمطار إىل اهللا إميان باهللا وتوحيد
  .أن حصول النعم ابتالء وامتحان من اهللا تعاىل؛ ليتبين بذلك املؤمن من الكافر: يهوف

كما كان النيب صلَّى اللَّه " مطرنا بفضل اهللا وبرمحته: "مشروعية قول هذا الكالم عند نزول املطر: وفيه
  " .اللهم صيباً نافعاً: "علَيه وسلَّم يقول ذلك، ويقول

  .للبخاري ومسلم: أي" وهلما: "وقوله
صدق نوء : "هذا مثل احلديث الذي قبله؛ ملا نزل عليهم املطر قالوا" إخل... من حديث ابن عباس مبعناه"

زعموا أن طلوع النجم هو الذي حصل به املطر، فهم نسبوا نزول املطر إىل النوء، " كذا وكذا
  .}  أُقِْسمفَال{: فصدقوه، فأنزل اهللا تعاىل منكراً عليهم قوله تعاىل

ليس األمر كما زعمتم أنّ نزول املطر بسبب صدق النوء الفالين، : ال هذه نافية، أي} فَال{: قوله تعاىل
  .وإمنا املطر بفضل اهللا

: أن املراد بالنجوم هنا: - كما اختاره ابن جرير-واملشهور. مثّ أقسم جل وعال على هذا النفي
  .ظيمة من آيات اهللا سبحانه وتعاىل ملن يتدبر ويتفكّرالكواكب، ألن يف طلوعها وغروا آية ع

واهللا جل وعال يقسم مبا شاء من خلقه، وهو ال يقسم إالَّ بشيء فيه سر عظيم حيتاج إىل تأمل، وحيتاج 
  إىل نظر، فلو نظرت إىل تنظيم هذه النجوم يف مسارها

)٢/٣٣(  

  



رت إىل زينتها وتأللئها وائها يف السماء؛ لدلّك ذلك وتعاقبها، وعدم ختلُّفها عن نظامها وانتظامها، ونظ
  .على قدرة اهللا سبحانه وتعاىل وعظيم صنعته

  .فاهللا أقسم ا ملا فيها من العجائب
، فال " من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك : "أما املخلوق فال يقسم إالَّ باهللا، كما جاء يف احلديث

  .جيوز احللف إالَّ باهللا
هذا تنبيه على عظَم هذا القسم، وال يتنبه هلذا إالَّ أهل } )٧٦(َ إِنه لَقَسم لَو تعلَمونَ عظيم{: عاىلقوله ت

  .العلم الذين يتدبرون يف آيات اهللا الكونية
 فهو من الكرم وهو الشرف والرفعة،} إِنه لَقُرآنٌ كَرِمي{: مثّ ذكر سبحانه املقسم عليه وهو القرآن فقال

وفضل . كرمي يف مرتلته، عظيم يف معناه، جليلٌ يف قدره، ألنه كالم اهللا سبحانه وتعاىل، فهو أعظم الكالم
  .كالم اهللا على غريه كفضل اهللا على خلقه

}ونكْنابٍ متي كاللوح احملفوظ، ألن : أنّ املراد بالكتاب املكنون هنا: حمفوظ، واملشهور: يعين} )٧٨(ف
يف اللوح احملفوظ، فهو مكتوب يف اللوح احملفوظ، ومكتوب يف صحائف املالئكة، ومكتوب يف اهللا كتبه 

  .املصاحف اليت يف أيدي البشر، وحمفوظٌ يف الصدور، فهو كالم اهللا بكل اعتبار
ن القرآن مما املالئكة، وهذا فيه رد على املشركني الذين يزعمون أ: يعين} )٧٩(ال يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ{

: ترتّلت به الشياطني، وأنه من كالم الشياطني، واهللا بين أن الشياطني ال تقرب القرآن، كما قال سبحانه
  .الوحي: السمع يعين} )٢١٢(إِنهم عنِ السمعِ لَمعزولُونَ{
}نيالَمالْع بر نزِيلٌ منإىل- عليه الصالة والسالم-نزل به جربيل} )٨٠(ت  هلَيع لَّى اللَّهنبينا حممد ص 

نزلَ ) ١٩٢(وإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمني{: وسلَّم، وبلّغه حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ألمته، كما قال تعاىل
نيالْأَم وحالر ١٩٣(بِه (رِينذنالْم نكُونَ متل لَى قَلْبِكع)١٩٤ (سبِنيٍبِلم بِيرع ان)وكما يف } )١٩٥ ،
ذي قُوة عند ذي الْعرشِ {جربيل عليه السالم، : يعين} )٤٠(إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ{: اآلية األخرى

يه وسلَّم، وهذا حممداً صلَّى اللَّه علَ: يعين} )٢٢(وما صاحبكُم بِمجنون) ٢١(مطَاعٍ ثَم أَمنيٍ) ٢٠(مكنيٍ
أمة حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن نبيهم حممد صلَّى اللَّه : توثيق لسند القرآن، ألن رواته عن اهللا هم

إنه من كالم الشياطني، أو من : علَيه وسلَّم عن جربيل عن ربه عز وجلّ، وليس كما يقوله املشركون
  كالم

)٢/٣٤(  

  

فهو كالم اهللا حقيقة وجربيل وحممد عليهما الصالة والسالم مبلغان عن . من صحائف األولنيالبشر، أو 
  .اهللا تعاىل



هذا من كالم حممد، أو من : تكذبون به، وتقولون: يعين} )٨١(أَفَبِهذَا الْحديث أَنتم مدهنونَ{: مثّ قال
  . الكُهان، أو ما أشبه ذلك من أقاويل باطلةكالم فالن، أو مما ترتّلت به الشياطني اليت تترتّل على

أنكم تنسبون األمطار إىل األنواء، مسى اهللا ذلك كذباً : معناه} )٨٢(وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ{
 وباطالً ألن األمطار ليست من األنواء وإمنا األمطار من اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي يرتِّهلا ويقدشرها

  .وجيعل فيها الربكة والنماء، فهو الذي يرتِّهلا سبحانه
  :- مثل ما سبق-ويف هذا األثر الذي رواه ابن عباس

 وهو -الرد على الذين ينسبون األمطار إىل األنواء، وأن هذا كذب حمض، حيث أقسم اهللا سبحانه
سبة املطر إىل اهللا سبحانه  أن هذا كذب، فدلّ على بطالن االستسقاء باألنواء، وأنه جيب ن-الصادق

  .وتعاىل، ال إىل األنواء، ومن نسبها إىل األنواء فقد كفر باهللا

)٢/٣٥(  

  

  : ]الباب الواحد والثالثون[
  باب قول اهللا تعاىل* 
  .} ومن الناسِ من يتخذُ من دون اِهللا أَنداداً يحبونهم كَحب اِهللا{

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
أراد الشيخ رمحه اهللا، ذا الباب أن يبني أن احملبة نوع من أنواع العبادة، وأن من أحب مع اهللا غريه فقد 

ومن الناسِ {: أشرك باهللا الشرك األكرب املخرج من امللة، كما كان عليه املشركون الذين قال اهللا فيهم
  .}  يحبونهم كَحب اِهللامن يتخذُ من دون اِهللا أَنداداً

ولَما كانت احملبة من أنواع العبادة، بل هي أعظم أنواع العبادة، وكان من أحب مع اهللا غريه مشركاً 
؛ لينبه على هذه املسألة "كتاب التوحيد"الشرك األكرب؛ ناسب أن يذكر الشيخ رمحه اهللا، هذا الباب يف 

  .املهمة
  : تنقسم إىل قسمني-ء كما ذكر العلما-واحملبة

حمبة العبودية، وهذه جيب أن تكون خالصةً هللا عز وجلّ، وحمبة العبودية هي اليت يكون : القسم األول
وهذه ال جيوز صرفها لغري اهللا، كما ال جيوز السجود لغري اهللا والذبح لغري اهللا . معها ذل للمحبوب

عبودية يصحبها ذلٌّ وخضوع وطاعةٌ للمحبوب، وإمنا هذه والنذر لغري اهللا فإنه ال جتوز حمبة غري اهللا حمبة 
  .حق هللا سبحانه وتعاىل

  ":النونية"وهلذا يقول العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف 
  مع ذلُّ عابده مها قطبان... وعبادة الرمحن غاية حبه 



  وما دار حىت قامت القطبان... وعليك فَلَك العبادة دائر 
  ال باهلوى والنفس والشيطان ... ومداره باألمر أمر رسوله

  .غاية الذل مع غاية احلب: ويقول العلماء يف تعريف العبادة هي
  .على احملبة، وعلى اخلوف، وعلى الرجاء: فالعبادة تتركز على ثالثة أشياء

فاحملبة واخلوف والرجاء هي ركائز العبادة وأساسها، فإذا اجتمعت حتقّقت العبادة ونفعت كالصالة 
 وسائر العبادات، أما إذا اختلّت هذه الثالثة فإن اإلنسان وإن صام وإن صلى وإن حج فإا ال واحلج

  .تكون عبادته صحيحة
  ، ألن الصوفية يزعمون"من عبد اهللا باحملبة فقط فهو صويف: "ويقول العلماء

)٢/٣٦(  

  

 نرجو جنته، وإمنا نعبده ألننا ال نعبده خناف من ناره وال: أم يعبدون اهللا ألم حيبونه فقط، ويقولون
  .وهذا ضالل. حنبه
  .ألن املرجئة خيرجون األعمال عن مسمى اإلميان" ومن عبد اهللا بالرجاء فقط فهو مرجئ"
  .ألن اخلوارج يكفرون املؤمنني باملعاصي" ومن عبد اهللا باخلوف فقط فهو خارجي"

بة فقط، واخلوارج أخذوا جانب اخلوف فاملرجئة أخذوا جانب الرجاء فقط، والصوفية أخذوا جانب احمل
  .فقط

احملبة مع اخلوف والرجاء والذل واالنقياد : -وهللا احلمد-وأهل السنة واجلماعة مجعوا بني األمور الثالثة 
  .والطاعة، وبنوا على ذلك سائر أنواع التعبد والتقرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل

  :ي أربعة أقسامحمبة ليست حمبة عبودية وه: النوع الثاين
  .حمبة طبيعية كمحبة اإلنسان للطعام والشراب واملشتهيات املباحة، كالزوجة وامللذات: القسم األول
حمبة إجالل، كمحبة الولد لوالده غري املشرك والكافر، فالولد حيب والده حمبة إجالل : القسم الثاين

  . حممودة ومأمور اوهذه. وتكرمي واحترام ألنه والده احملسن إليه واملربي له
  .حمبة إشفاق، كمحبة الوالد لولده، فالوالد حيب ولده حمبة إشفاق: القسم الثالث
حمبة مصاحبة، كأن حتب شخصاً من أجل مصاحبتك له، إما لكونه زميالً لك يف العمل، : القسم الرابع

  . من األشياءأو شريكاً يف جتارة، أو صاحباً لك يف سفر، فأحببته من أجل املشاركة يف شيء
  .هذه األقسام ليست من أنواع العبادة، ألا ليس معها ذلّ، وليس معها خضوع

)٢/٣٧(  

  



: يعين} ومن الناسِ} {ومن الناسِ من يتخذُ من دون اِهللا أَنداداً يحبونهم كَحب اِهللا {: وقوله تعاىل
الشبيه والنظري والعديل، : الند هو} أَنداداً{غري اهللا، : أي} تخذُ من دونومن الناسِ من ي{املشركني، 

  .شركاء مساوين له يف اعتقاد املشركني: سموا أنداداً ألم ساووهم باهللا، فصاروا أنداداً هللا مبعىن
م واألوثان ألم حيبوا حمبة ذل أشركوهم مع اهللا يف حمبة العبودية، فعبدوا األصنا} يحبونهم كَحب اِهللا{

  .وانقياد وخضوع وطاعة فأشركوا يف أعظم أنواع العبادة، وهو احملبة
فاملشركون حيبون اهللا ألم يعترفون بربوبيته وخلقه هلم، فهم حيبونه، لكنهم مل خيلصوا حمبتهم، بل 

ا مع اهللا حمبة عبودية وخضوع وذلُّ وتقرب إليها بالعبادةأشركوا معه آهلةً أخرى حيبو.  
هذا هو الوجه الصحيح يف تفسري اآلية؛ أن املشركني حيبون اهللا وحيبون معه غريه من األصنام واألوثان 

  .كما حيبون اهللا، فيعادلون بني حمبة اهللا وحمبة األصنام وحمبة األوثان
ذا يغارون ويغضبون إذا قيل وال يزال املشركون على هذا، فالذين يعبدون القبور واألضرحة حيبوا، وهل

هلم إن هذه املعبودات باطلة ال تغين عنكم شيئاً، وال تنفعكم بل تضركم فهم يغضبون، بل قد يقاتلون 
  .كما حيبون اهللا: أي} كَحب اِهللا{دوا، ألم حيبوا 

بة هللا وهم املؤمنون، هؤالء أشد حبا هللا الذين أخلصوا احمل} والَّذين آمنوا أَشد حباً للَّه{: قال اهللا تعاىل
من حمبة املشركني هللا، ألن حمبة املؤمنني خالصة وحمبة املشركني مشتركة، واحملبة اخلالصة أشد وأقوى من 

احملبة املشتركة، وهذه احملبة هي اليت تنفع، أما حمبة املشركني هللا فإا ال تنفعهم ما داموا حيبون مع اهللا 
  .يخلصوا يف حمبتهمغريه فلم 

فدلت هذه اآلية الكرمية على أن احملبة نوع من أنواع العبادة، بل هي أعظم أنواع العبادة، وأن من 
شريكاً مع اهللا : أحب مع اهللا غريه فيها فقد أشرك باهللا الشرك األكرب واتخذ هذا احملبوب نِدا، أي

  ومعادالً هللا ومساوِياً هللا، كما يقول أهل النار

)٢/٣٨(  

  

قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتجارةٌ {: وقوله
ي سف ادجِهو هولسراِهللا و نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخت يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيل

رِهاُهللا بِأَم {.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

} )٩٨(إِذْ نسويكُم بِرب الْعالَمني) ٩٧(تاِهللا إِنْ كُنا لَفي ضاللٍ مبِنيٍ{: يوم القيامة ملن أشركوهم مع اهللا
.  

  .اآلية} قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم{: وقوله تعاىل



: أي} فَتربصوا{أن من قدم حمبة هذه األشياء على حمبة اهللا فإنه متوعد ذه الوعيد : هذه اآلية فيها
مساهم فاسقني، } واُهللا ال يهدي الْقَوم الْفَاسقني{حىت يأتيكم اهللا بالعقوبة } حتى يأْتي اُهللا بِأَمرِه{انتظروا، 

ال يوفقهم : يعين} ال يهدي الْقَوم الْفَاسقني{عن طاعة اهللا جل وعال، ومعىن اخلروج : والفسق هو
  .} ال يهدي الْقَوم الْكَافرِين{، } ال يهدي الْقَوم الظَّاملني{: لإلميان، مثل قوله
 هدى كل الناس، هداية التوفيق، أما هداية البيان واإلرشاد فهذه موجودة، فاهللا: فاهلداية املنفية هنا

بين هلم طريق اخلري : أنه بين هلم طريق اخلري من طريق الشر، هدى الكفار وهدى املؤمنني مبعىن: مبعىن
  .وطريق الشر

  .أما هداية التوفيق واإلميان فهي خاصة باملؤمنني
حجاب {:  فإن اهللا حيرمهم هداية القلوب- إذا أصروا على كفرهم وأصروا على طغيام-أما الكافرون

، عقوبة من اهللا سبحانه وتعاىل أنّ من عاند وأصر بعد البيان وبعد اإلرشاد وأصر } فَاعملْ إِننا عاملُونَ
إِنَّ {: على الباطل فإن اهللا يعاقبه حبرمانه من هداية قلبه، بل يزيغ ويبقى على زيغه وضالله وعقوبة له

هِملَياٌء عووا سكَفَر ينونَ َ}وأصروا على الكفر، :  يعين}الَّذنمؤال ي مهرذنت لَم أَم مهتذَرأَأَن هِملَياٌء عوس
 *هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهِماُهللا ع متم مل يقبلوا اهلداية من أول األمر، فلما مل يقبلوا اهلداية من } خأل

لِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمنوا بِه أَولَ مرة ونذَرهم في ونقَ{أول األمر عاقبهم اهللا باحلرمان، 
، فالذي يتبين له اخلري واهلدى واإلميان ومل يقبل، بل يستمر على ما هو عليه } )١١٠(طُغيانِهِم يعمهونَ

واُهللا ال يهدي { وعدم هداية قلبه -عياذ باهللاوال-من الطغيان والكفر والعناد فإنه يعاقب بفساد قلبه 
نيقالْفَاس مالْقَو {.  

)٢/٣٩(  

  

إا نزلت يف قوم من املسلمني كانوا يف : يقول املفسرون} قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم{: وهذه اآلية
أصحابه إىل املدينة مل يهاجروا؛ ألم آثروا أن يبقوا يف مكة، ولَما هاجر الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم و

مكة حمافظة على أمواهلم وعلى مساكنهم وعلى أقارم، فهم قدموا حمبة هذه األشياء على حمبة اهللا 
  .ورسوله، فاهللا توعدهم

 وملا تعلّقوا م، كيف تدعوننا؟، وملن تدعوننا؟: أم لَما أرادوا اهلجرة تعلّق م أقارم وقالوا: ويروى
رقّوا هلم ورمحوهم، فأقاموا يف مكة وتركوا اهلجرة إيثاراً هلذه ا ألشياء، فاهللا وبخهم وتوعدهم، ألن 
الواجب عليهم أن يهاجروا، وأن يقدموا اهلجرة إىل اهللا ورسوله على هذه األشياء كما فعل ذلك 

 الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ للْفُقَراِء{: املهاجرون الذين قال اهللا تعاىل فيهم
، فاملهاجرون تركوا هذه احملبوبات } فَضالً من اِهللا ورِضواناً وينصرونَ اَهللا ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ



بون هذه ا ألشياء، حيبون أوالدهم، وحيبون بلدهم، طاعة هللا ورسوله وحمبة هللا ورسوله، وإن كانوا حي
وحيبون أمواهلم، ولكنهم قدموا عليها حمبة اهللا سبحانه وتعاىل فهاجروا، تركوا أمواهلم، تركوا ديارهم 

وأوطام، تركوا أوالدهم وذريتهم، تركوا مساكنهم، تركوا التجارات اليت هلم يف مكة، كل هذا تركوه 
هؤالء من املؤمنني فإم بقوا يف مكة وآثروا أن يبقوا عند أقارم، وأن ينموا أمواهلم هللا جل وعال، أما 

وجتارام، وأن يبقوا يف مساكنهم يف مكة، فتوعدهم اهللا، كما قال يف اآلية األخرى يف الذين مل يهاجروا 
لم تركتم اهلجرة؟، : يعين} فُِسهِم قَالُوا فيم كُنتم إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَن{ : من املسلمني

} منهج ماهأْوم كا فَأُولَئيهوا فاجِرهةً فَتعاساِهللا و ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمي الْأَرف نيفعضتسا مقَالُوا كُن
ن الرجالِ والنساِء والْوِلْدان ال يستطيعونَ حيلَةً وال يهتدونَ إِلَّا الْمستضعفني م) ٩٧(وساَءت مصرياً

ومن يهاجِر في سبِيلِ اِهللا يجِد ) ٩٩(فَأُولَئك عسى اُهللا أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اُهللا عفُواً غَفُوراً) ٩٨(سبِيالً
 وسعةً ومن يخرج من بيته مهاجِراً إِلَى اِهللا ورسوله ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع في الْأَرضِ مراغَماً كَثرياً

، فاهلجرة من أفضل خصال اإلميان، واملهاجر ال يهاجر } )١٠٠(أَجره علَى اِهللا وكَانَ اُهللا غَفُوراً رحيماً
يه سعة ورفاهية من أجل الدنيا، ولكنه يهاجر من أرض حيبها ومن بلد للنزهة أو يهاجر للبلد الذي ف

  .حيبها، وقد يترك أمواله وأوالده وخيرج حمبة هللا ولرسوله، هذا هو املؤمن الصادق يف إميانه

)٢/٤٠(  

  

ده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ول: "عن أنس أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
  .أخرجاه" ووالده والناس أمجعني

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
يدل على أن حمبة هذه األشياء } أَحب} {أَحب إِلَيكُم من اِهللا ورسوله{فقوله يف هذه األشياء إذا كانت 

ب ماله، يف األصل ال حرج فيها، فاإلنسان حيب والده، وحيب ولده، وحيب أخاه، وحيب قبيلته، وحي
فأصل احملبة هلذه األشياء مباح ألنه من احملبة الطبيعية، لكن إمنا يأيت اللوم . وحيب جتارته، وحيب مسكنه

إذا قدم حمبة هذه األشياء على حمبة اهللا فأخرته هذه األشياء عن طاعة اهللا ورسوله، وعن اهلجرة إىل ا هللا 
  .ورسوله

ال يؤمن أحدكم حىت كون أحب إليه من : "ه علَيه وسلَّم قالوعن أنس أن رسول اهللا صلَّى اللَّ: "قوله
: وذلك أنه بعد حمبة اهللا تأيت حمبة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فاألوىل" " ولده ووالده والناس أمجعني

ى اللَّه علَيه وسلَّم فهي أما حمبة الرسول صلَّ. حمبة اهللا عز وجلّ، وهي حمبة عبادة، وهي األصل والقاعدة
تابعةٌ حملبة اهللا عز وجلّ، تأيت بعد حمبة اهللا وكذا حمبة كل ما حيبه اهللا من األشخاص واألعمال وهذه حمبة 

وتقدمي ما حتبه النفس . يف اهللا وهللا فاحملبة املشروعة حمبة اهللا واحملبة يف اهللا، واحملبة املمنوعة هي احملبة مع اهللا



  .ا حيبه اهللاعلى م
ال يكمل إميان : ليس نفياً ألصل اإلميان، وإمنا هو نفي لكمال اإلميان، أي" ال يؤمن أحدكم: "وقوله

  .أحدكم هذا إذا كان حيب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولكن ال يقدم حمبته على حمبة غريه من اخللق
للَّه علَيه وسلَّم أصالً، بل يبِغض الرسول، فهذا كافر، أما أما إذا كان اإلنسان ال حيب الرسول صلَّى ا

 لَّى اللَّهم حمبة ولده ووالده على حمبة الرسول صولكنه يقد ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالذي حيب الرسول ص
ن الرسول صلَّى اللَّه علَيه علَيه وسلَّم، فهذا ناقص اإلميان، بل ال يكمل إميان العبد وال يتم حىت يكو

وسلَّم أحب إليه من نفسه اليت بني جنبيه، وأحب إليه من ولده الذي هو بضعةٌ منه وجزٌء منه، وأحب 
  .إليه من والده الذي هو أصله واحملِسن إليه، وأحب إليه من الناس أمجعني أيا كانوا

م طاعة الرسول صعلى طاعة غريهوهذا يقتضي أن اإلنسان يقد لَّمسو هلَيع فإذا أمرك الرسول : لَّى اللَّه
  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بأمر وأمرك والدك أو ولدك أو أحد من الناس بأمر خيالف أمر

)٢/٤١(  

  

اللَّه علَيه وسلَّم، الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فإنه جيب عليك معصية هذا اآلمر وطاعة الرسول صلَّى 
وهذا هو الدليل على حمبة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، أن ال تقدم على حمبته شيئاً، وال تقدم على 
طاعة الرسول شيئاً، فإذا أمرك أحد مبخالفة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فال تطعه ولو كان أقرب 

 كان أحب الناس إليك، فطاعة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مقدمة، وهي مثرة حمبته الناس إليك ولو
ومن عالمات حمبة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ترك ما مل يشرعه الرسول من البدع واحملدثات لقول 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأي مردود عليه عمله هذا" عليه أمرنا فهو ردمن عمل عمالً ليس : "النيب ص.  
أما الذي يدعي أنه حيب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ويقيم املوالد واالحتفاالت املبتدعة، والرسول 

 يف هذا، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ينهاه عن البدع واحملدثات، فال يطيعه، وإمنا يطيع املخرفني والدجالني
فهذا كاذب يف حمبته للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ألن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ى عن البدع 
واحملدثات واخلُرافات ولو كان الناس عليها ولو كان عليها أبوك أو ابنك أو أقرب الناس إليك، فمن 

وجب عليك معصيته، فإذا أطعته فإن هذا دليل كان عنده بدعة وخمالفة للرسول ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعلى عدم صدق حمبتك للرسول ص.  

فاحلاصل؛ أنه ليس الدليل على حمبة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم دعوى تقال، أو احتفال يقام، ألن 
متابعته، وطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخرب، : الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمالدليل على حمبة 

هذا هو الدليل على . واجتناب ما ى عنه وزجر، وأن ال يعبد اهللا إالَّ مبا شرع عليه الصالة والسالم
  . نقبل الدليل على الدعوىحمبة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وحنن ال نقبل الدعوى، وإمنا



فالذين يعملون بالسنة ويتركون البدع فهذا دليلٌ على حمبتهم للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، أما الذين 
يدعون أم حيبون الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولكنهم خيالفونه فريتكبون ما ى عنه ويتركون ما أمر 

ألنفسهم أو طاعة لغريهم فإن هذا دليل على عدم صدقهم يف حمبتهم للرسول صلَّى اللَّه علَيه به طاعةً 
 لَّمساس أمجعني"وبل ومن نفسه" ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والن.  

ى نفسه، هل هو حيب فإذا أراد أحد منا أن خيترب إميانه فلينظر إىل موقع هذا احلديث منه ويطبقه عل
الرسول، أحب إليه من نفسه، هل حيب الرسول أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني؟، فإن كان 

  كذلك فهو حيب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، والدليل

)٢/٤٢(  

  

أن : ن فيه وجد ن حالوة اإلميانثالثٌ من كُ: "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: وهلما عنه قال
يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إالَّ هللا، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد 

  " .إذْ أنقذه اهللا منه كما يكره أن يقذَف يف النار
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بتنفيذ أوامره وترك نواهيه واجتناب املوافقة للرسول : - كما ذكرنا-على ذلك
البدع واحملدثات اليت ى عنها رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولو كان عليها أقرب الناس إليه أو 

  . اللَّه علَيه وسلَّمأحب الناس إليه، يتركها طاعةً هللا وطاعةً لرسوله، وحمبةً هللا وحمبةً لرسوله صلَّى
على وجوب حمبة الرسول بعد حمبة اهللا عز وجلّ، وأن حمبة اهللا وحمبة رسوله تقتضيان : فدل هذا احلديث

املتابعة للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعدم املخالفة، وأنه لو أمرك أي أحد من الناس بأمر خيالف أمر 
لَّى اللَّهلَّى الرسول صوجب عليك معصيته ورفض ما يأمرك به، واألخذ بأمر الرسول ص لَّمسو هلَيع 

وما {: اللَّه علَيه وسلَّم، فكما جتب حمبة اهللا عز وجلّ جتب حمبة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال تعاىل
ى اُهللا وإِذَا قَض ةنمؤال منٍ ومؤمكَانَ لمرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسر {.  

  .أخرجه البخاري ومسلم: يعين" أخرجاه: "قوله
  .البخاري ومسلم: أي" وهلما"
  .عن أنس رضي اهللا عنه: أي" عنه"
  .ثالث خصال: أي" " ثالث: "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قال"
  .اجتمعن فيه، ووجدن فيه" ن فيهمن كُ"
  .هذا من مثرات حمبة اهللا ورسوله" وجد ن حالوة اإلميان"
لذّته، ألن اإلميان الصادق له لذّة يف النفوس، وله طُمأنينة يف القلوب، هذا هو : أي" حالوة اإلميان"و



  .ا يطْعم أي أنواع امللذّاتجتد املؤمن يتلذّذ باإلميان، ويطْعم اإلميان أكثر مم: اإلميان الصادق
أحب إليه من نفسه، وأحب إليه من : أي" أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها: "اخلصلة األوىل

وهذا يقتضي تقدمي قوهلما على . كل شيء، ومن الوالدين واألوالد واألقارب واألصدقاء وسائر الناس
  .قول كل أحد
  حيب اإلنسانَ من بين: أي" رء ال حيبه إالَّ هللاوأن حيب امل: "اخلصلة الثانية
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، ال حيبه من أجل طمع دنيا أو عرض عاجل، هامنا حيبه هللا ألنه مطيع هللا، ألنه مؤمن، " ال حيبه إالَّ هللا"آدم 
أما الذي حيب الشخص من أجل الدنيا أو من أجل األطماع أو الشهوات أو األغراض، فهذه . ألنه تقي

  .ال تنفعه عند اهللا شيئاًحمبة 
أوثق عرى : " كما يف احلديث-وهذا فيه فضل احملبة يف اهللا بني املؤمنني، واحملبة يف اهللا أوثق عرى اإلميان

: ، ومن السبعة الذين يظلُّهم اهللا يف ظله يوم ال ظلّ إالَّ ظله" احلب يف اهللا والبغض يف اهللا: اإلميان
أن رجالً خرج إىل قرية ليزور : "، ويف احلديث الصحيح" عليه وتفرقا عليهرجالن حتابا يف اهللا اجتمعا "

أين : قال له امللَك"ليختربه، فلما مر عليه " ملكاً"طريقه : أي" أخاً له يف اهللا فأرصد اهللا على مدرجته
 يف اهللا ألن فيها أخاً يل: وما غرضك فيها وما شأنك؟، قال: أُريد قرية كذا وكذا، قال: تريد؟، قال

هل هو قد أحسن إليك وأنت حتبه من : يعين" هل له عليك نعمة تربها؟: أحببت زيارته، فقال له امللَك
ما زرته وال خرجت إليه إالَّ ألين : يعين"ال، إالَّ أين أحببته يف اهللا : قال"أجل صنيعه معك ومعروفه معك، 

: فقال له امللك"أجل أنه أعطاين شيئاً أو من علي بشيء، أحبه يف اهللا، ال من أجل أنه أحسن إيلَّ أو من 
  ".إين رسول اهللا إليك أن اهللا قد أحبك كما أحببته فيه

كثري من الناس يتحابون ويتآلفون من أجل أمور الدنيا، من أجل الرجاء والطمع وغري ذلك، إن أحسن 
د يف البهائم والكالب والقطط إذا أحسنت إليها إليه وأعطاه شيئاً أحبه، وإالَّ فإنه ال حيبه وهذا موجو

فإا تألفك وحتبك جِبِلّة وطبيعة، فقد جبِلت القلوب على حب من أحسن إليها، لكن هذا ليس فيه 
مزية، إمنا املَزية أن حتبه ال من أجل شيء أعطاك، وإمنا حتبه من أجل اهللا عز وجلّ، هذه هي الدرجة 

  . يف اهللالعالية الرفيعة من احملبة
وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه؛ : "اليت جيد ن العبد حالوة اإلميان: اخلصلة الثالثة

 ألا مؤملة، وال أحد يصرب - والعياذ باهللا-كل الناس ينفرون من النار " كما يكره أن يقذف يف النار
ر نار، واملسلم الذي من اهللا عليه باإلسالم يكره أن على حرها، فكلٌّ يفر من النار ويبتعد عنها، والكف

  يعود إىل الكفر، ويكره الردة عن دين اإلسالم، كما يكره أن يلقى يف النار، هذا هو املؤمن حقا،



)٢/٤٤(  

  

 الذي متكَّن اإلميان من قلبه فال يساوِم عليه، وال يتنازل عن شيء منه أبداً مهما كلّفه األمر، بل يتمسك
  .ألنه وجد حالوة اإلميان ولذته. بدينه

 من أجل اخلوف أو الطمع أو غري - أو عن شيء منه-أما الذي يدعي اإلميان ولكنه يتنازل عن اإلميان
ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاِهللا فَإِذَا أُوذي في {ذلك فهذا دليل إما على عدم إميانه أو على نقصان إميانه 

ذَابِ اِهللاِهللا جاسِ كَعةَ الننتلَ فاس أن } عأما املؤمن فإنه يصرب ولو ناله شيء من املكاره، ولو حاول الن ،
يصرفوه عن دينه، أعطوه أمواالً، وأعطوه ما يعطونه، أو حاولوا صرفه عن دينه، أو التنازل عن دينه 

وال يتنازل عن دينه حىت يلقى اهللا سبحانه بالتخويف والتهديد بالقتل، والتهديد بالتعذيب، فإنه يصرب، 
  .متمسكاً بدينه، هذا هو املؤمن حقا

هذا فيه : قالوا" وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذْ أنقذه اهللا منه كما يكره أن يقذَف يف النار: "وقوله
ممن وجد حالوة  -دليل على أن املكره إذا صرب على اإلكراه وصرب على القتل أنه يكون من هذا النوع

  .اإلميان، ولَما وجد حالوة اإلميان ما رضي أن يتنازل عنها أبداً
: فقالوا ألحدمها"وهلذا جاء يف قصة الرجلني اللذين مرا على صنم ال جيوزه أحد حىت يقرب إليه شيئاً، 

ن اهللا عز وجلّ، ما كنت ألقرب ألحد شيئاً دو: فقال"اذبح للصنم حىت نتركك تمر، : ، يعين"قرب
قرب ولو : قالوا. ليس عندي شيء أقَرب: فقال. قرب: ، وقالوا لآلخر"فدخل اجلنة. فضربوا عنقه

فاألول قُتل ودخل اجلنة، . األول أىب أنْ يذبح لغري اهللا، والثاين استجاب". ذباباً، فقرب ذباباً فدخل النار
لنار، ألنه رجع إىل الكفر بعد إذْ أنقذه اهللا منه، أما األول والثاين ذبح لغري اهللا، فمر مع الطريق ودخل ا

  .فأىب أن يرجع إىل الكفر وصرب على القتل فدخل اجلنة، وهذا اإلميان إذا باشر القلب ووجد حالوته
  :فهذا احلديث ميزان يزن العبد به إميانه

 فإنه يقدم حمبة اهللا ورسوله فإذا عرض شيٌء من العوارض" أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها"
  .على حمبة ذلك العارض

  .ال حيبه من أجل طمع الدنيا ومرغِّباا" وأن حيب املرء ال حيبه إالَّ هللا"
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  .إىل آخره..." ال جيد أحد حالوة اإلميان حىت: "ويف رواية
عادى يف اهللا، فإمنا تنال والية اهللا من أحب يف اهللا، وأبغض يف اهللا، وواىل يف اهللا و: "وعن ابن عباس قال

  .بذلك



  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا فيه تكميل احملبة وتفريعها ودفع : قال العلماء" وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه"

  .ضدها
  .أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها: فتكميل احملبة

  . ال حيبه إالَّ هللاأن حيب املرء: وتفريعها
  .يكره أن يعود يف الكفر بعد إذْ أنقذه اهللا منه كما يكره أن يقذف يف النار: ودفع ما يضادها

  .فهذا حديثٌ عظيم
أا نفَت : وفائدا" صحيح البخاري"هذه الرواية يف " ال جيد أحد طعم اإلميان: "ويف رواية: قوله

ذه الصفات الثالثمبنظومها وجود طعم اإلميان عمن مل يت ا : "صفإليه مم أن يكون اهللا ورسوله أحب
، أما الرواية " سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إالَّ هللا، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذْ أنقذه اهللا منه

  على أنّ من مل تكن فيه هذه اخلصال فإنه ال جيد طعم-مفهوم املخالفة-األوىل فهي دلّت باملفهوم 
اإلميان، وإنْ كان فيه إميان، لكنه ال يتلذّذ به وجيد طعمه فالرواية الثانية دلّت باملنطوق، واألوىل باملفهوم، 

  .وهلذا ساقها الشيخ رمحه اهللا، بعد احلديث
من أجل اهللا، فأحب املؤمنني ألم أولياء : يعين" من أحب يف اهللا: "وعن ابن عباس قال: "قال رمحه اهللا

  .بهم من أجل طمع دنيا أو رغبة عاجلة، وإمنا حيبهم يف اهللاهللا، ال حي
أبغض الكفّار واملنافقني والعصاة من أجل اهللا ال من أجل أم ضربوه أو أم حرموه من " وأبغض يف اهللا"

شيء، أو أم تعدوا عليه، أو ظلموه، ال يبغضهم من أجل هذه األمور، ألن هذا بغض طبيعي ليس بعضاً 
  .أمور العبادةيتعلّق ب

  .احملبة واملناصرة واملعاونة: فاملواالة. أحب وناصر: أي" وواىل يف اهللا"
  .أبغض الكفار واملنافقني والفاسقني من أجل اهللا، ألن اهللا يبغضهم: أي" وعادى يف اهللا"

)٢/٤٦(  

  

  . حىت يكون كذلك- وإن كثُرت صالته وصومه-ولن جيد عبد طعم اإلميان
  .رواه ابن جرير" مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك ال يجدي على أهله شيئاًوقد صارت عامة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
فهي اإلمارة والوظيفة، وِالية : - بالكسر-أما الوِالية. والية اهللا حمبته ونصرته" فإمنا تنال والية اهللا"

فمن اتصف ذه الصفات أحبه اهللا، كما . حمبة اهللا: ينالقضاء، وِالية امللك، وِالية حسبة، ووالية اهللا تع
يا أَيها الَّذين آمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اُهللا بِقَومٍ يحبهم ويحبونه أَذلَّة علَى {: قال تعاىل



، فإمنا تنال حمبة اهللا بطاعة } هدونَ في سبِيلِ اِهللا وال يخافُونَ لَومةَ الئمٍالْمؤمنِني أَعزة علَى الْكَافرِين يجا
، فمن اتبع الرسول صلَّى اللَّه } قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اَهللا فَاتبِعونِي يحبِبكُم اُهللا{: رسوله كما يف قوله تعاىل

  . الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أبغضه اهللاعلَيه وسلَّم أحبه اهللا، ومن عصى
احملبة يف : أي ال حيصل اإلنسان على حمبة اهللا ونصرته إال ذه األمور" فإمنا تنال والية اهللا بذلك: "فقوله

ا يعادي أما الذي يتخذ الدنيا هي املقياس عليه. اهللا، والبغض يف اهللا، واملواالة يف اهللا، واملعاداة يف اهللا
ومن أساء إليه أبغضه ولو كان ولياً هللا . وعليها يوايل، من أحسن إليه أحبه ولو كان عدوا هللا عز وجلّ
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر : "فهذا ال ينال والية اهللا، وهلذا قال ابن عباس يف آخر احلديث

  ".الدنيا
لون ويعادون من أجل الدنيا فكيف بوقتنا هذا؟، ال شك فابن عباس يستنكر يف وقته أن الناس صاروا يوا

املعاداة يف اهللا، واملواالة يف اهللا، واحملبة يف اهللا، : أن األمر قد زاد، فكثري من الناس فقدوا هذه الصفات
والبغض يف اهللا، إال من شاء اهللا سبحانه وتعاىل، ولكن قلّ هذا يف الناس اليوم، ال نقول إنه مفقود، بل 

وهللا احلمد، ولكنه قلّ، وما دام أنه قليلٌ فليفتش كل واحد منا عن نفسه بأن ال يكون مع -موجود هو 
الكثرة اليت ضيعت هذا األصل العظيم كالذين ال يوالون، إال على احلزبية واملنهجية فمن وافقهم على 

  .كان ولياً هللا ورسولهحزبيتهم ومنهجيتهم أحبوه ولو كان عدو اهللا ورسوله ومن خالفهم أبغضوه ولو 

)٢/٤٧(  

  

  ".املودة: "قال} وتقَطَّعت بِهِم الْأَسباب{: وقال ابن عباس يف قوله تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هذه اية من عبد ""املودة: "قال} وتقَطَّعت بِهِم الْأَسباب{: وقال ابن عباس يف قوله تعاىل: "قال رمحه اهللا
ومن الناسِ من يتخذُ من { :  اهللا يوم القيامة، فعبدة غري اهللا يف الدنيا حيبون ما عبدوه كما قال تعاىلغري

، وكذلك التابعون يف الدنيا حيبون املتبوعني على الضاللة، فتوجد } دون اِهللا أَنداداً يحبونهم كَحب اِهللا
عض، وبني املشركني ومعبودام يف الدنيا، لكن يوم القيامة تنعكس األمور، احملبة بني الكفار بعضهم مع ب

إِلَّا {يوم القيامة، : يعين} الْأَخلَّاُء يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو{: وتصري هذه احملبة عدواة كما قال تعاىل
نيقترٍ {: يت تبقى يوم القيامةفال يبقى إالَّ احملبة اليت كانت يف اهللا واهللا هي ال} الْمرلَى ساناً عوإِخ
نيقَابِلتاِهللا {:  للمشركني حيذِّرهم- عليه الصالة والسالم-، ويقول إبراهيم } م وند نم مذْتخا اتمإِن

عب كْفُري ةاميالْق موي ا ثُمينالد اةيي الْحف نِكُميةَ بدوثَاناً مأَو اكُمأْومضاً وعب كُمضعب نلْعيضٍ وعبِب كُمض
ارم يقولون ملن أضلوهم أنتم السبب يف إضاللنا وإغوائنا } النفهم يوم القيامة يتالعنون ويتباغضون، أل

  .وصرفنا عن دين اهللا



 اهللا فإا تبقى، بل تزيد يوم أما حمبة املؤمنني بعضهم لبعض من أجل اإلميان واملواالة يف اهللا واملعاداة يف
  .} )٤٧(ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخواناً علَى سررٍ متقَابِلني{القيامة، وتستمر إىل أبد اآلباد 

 فدلّت هذه اآلية على أن احملبة اليت لغري اهللا أا تزول يوم القيامة، وتنقلب عداوة، وأن حمبة التابعني على
الضالل ألتباعهم وقادم ورؤسائهم تنقلب عداوة يوم القيامة فيما بينهم ويتالعنون ويتالومون فيما 

  . والتألُّم- والعياذ باهللا-بينهم، من باب التحسر
فهذا الباب باب عظيم، جيب على املسلم أن يزِن نفسه به، وهلذا يسمى بباب االمتحان، فكلٍّ يدعي 

دعي الزهد والورع ولكن امليزان ما ذكر يف هذا الباباإلميان، وكلٌّ يعي اإلسالم، وكلٌّ يد.  

)٢/٤٨(  

  

  :]الباب الثاين والثالثون[
  :باب قول اهللا تعاىل* 
}نِنيمؤم متإِنْ كُن افُونخو مافُوهخفَال ت اَءهيلأَو فوخطَانُ ييالش كُما ذَلم١٧٥(إِن( {.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .هذا الباب عقده الشيخ رمحه اهللا يف موضوع اخلوف

واخلوف من اهللا هو أحد ركائز العبادة، كما سبق أن احملبة واخلوف والرجاء أعظم أنواع العبادة، وهي 
كفي أعمال قلبية، فلما ذكر احملبة يف الباب السابق ذكر يف هذا الباب اخلوف؛ ليدلّ على أن احملبة ال ت

وحدها، ألن التعبد باحملبة وحدها منهج الصوفية الضالّل، أما منهج الرسل وأتباعهم فإنه ينبين على احملبة 
واخلوف والرجاء، حمبة اهللا سبحانه مع خوفه ورجائه وغري ذلك من أعمال القلوب كالتوكُّل والرغبة 

  .والرهبة واخلشية كل هذه من أعمال القلوب، وهي عبادات عظيمة
  :واخلوف ثالثة أنواع

أن : ومعناه. خوف السر وهو اخلوف الذي يكون معه عبادة لغري اهللا أو ترك ملا أوجب اهللا: النوع األول
خياف اإلنسان من غري اهللا من األصنام واألوثان وما عبد من دون اهللا، من القبور واألضرحة، أو خياف 

شرك باهللا من أجل أن يسلَم من شرهم، فهذا شرك أكرب الشياطني واجلن، ويتقرب إليهم مبا حيبون من ال
وال أَخاف ما {: يخرج من امللّة، واهللا سبحانه وتعاىل ذكر عن خليله إبراهيم عليه السالم أنه قال

ال تخافُونَ أَنكُم وكَيف أَخاف ما أَشركْتم و{: ، مثّ قال بعد ذلك} تشرِكُونَ بِه إِلَّا أَنْ يشاَء ربي شيئاً
فهذا رد . كأم توعدوه بآهلتهم ومعبودام أن تصيبه} أَشركْتم بِاِهللا ما لَم ينزلْ بِه علَيكُم سلْطَاناً

فَأَي {عليهم، كيف ال ختافون من اهللا وأنتم ددونين بأن أخاف من معبوداتكم اليت ال تغين عين شيئاً، 
هل هو أنا الذي أعبد اهللا وحده ال شريك له، أو أنتم الذين } ينِ أَحق بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَالْفَرِيقَ



  .أشركتم؟
الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم {: مثّ ذكر اهللا احلكم يف ذلك فقال

الشرك، فبين أنّ األمن إمنا حيصل ألهل التوحيد، وأما املشركون : والظلم معناه هنا} )٨٢(مهتدونَ
  .فليس هلم أمن، وليس هلم إالَّ العذاب، هذا حكم من اهللا سبحانه وتعاىل

)٢/٤٩(  

  

، خيوفون هوداً لَما } وٍءإِنْ نقُولُ إِلَّا اعتراك بعض آلهتنا بِس{: وكما ذكر اهللا عن نبيه هود أنّ قومه قالوا
إِنْ نقُولُ إِلَّا اعتراك {. دعا إىل التوحيد وترك عبادة األصنام خيوفونه باألصنام أن تصيبه ويهددونه ا

ه فَكيدونِي جميعاً من دونِ) ٥٤(بعض آلهتنا بِسوٍء قَالَ إِني أُشهِد اَهللا واشهدوا أَني برِيٌء مما تشرِكُونَ
ونرظنال ت ى أمة كاملة، وهذا من املعجزات} )٥٥(ثُمواحد يتحد من فرد وهذا حتد.  

إِني توكَّلْت علَى اِهللا ربي وربكُم ما من دابة إِلَّا هو آخذٌ بِناصيتها إِنَّ ربي علَى صراط {: مثّ قال
قتسى مجيع األمة اليت تعبدها أن تكيده، وأن تصل إليه } )٥٦(يمٍماها وحتدأعلن الرباءة منها، وحتد

  .} إِني توكَّلْت علَى اِهللا ربي وربكُم{: بسوء فال يستطيعون، مثّ علّل ذلك بقوله
أَلَيس اُهللا بِكَاف {: ه اهللا عنهم بقولهوكذلك املشركون قالوا لنبينا حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ما ذكر

ونِهد نم ينبِالَّذ كفُونوخيو هدبم من }عمبعبودا ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفون الرسول صفاملشركون خيو ،
  .} أَلَيس اُهللا بِكَاف عبده{: دون اهللا فرد اهللا عليهم بقوله

خوف السر، وهو خوف العبادة، بأن خياف من املعبودات اليت تعبد من : ف يسمىفهذا النوع من اخلو
دون اهللا عز وجلّ، فاملؤمن ال خياف هذه املعبودات أبداً، ال خياف من األصنام، ال خياف من القبور 

 وتعاىل، واألضرحة اليت تعبد من دون اهللا، ال خياف من الشياطني واجلن أن تصيبه إالَّ بإذن اهللا سبحانه
وكذلك اخلوف من كل خملوق أن يصيبه مبا ال يقدر عليه إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل من اإلصابة باملرض، أو 

  .قطع الرزق، أو غري ذلك، وهذا أحد أنواع الشرك األكرب
الويل الفالين يصيب من مل خيضع له ويعبده، : واآلن عباد القبور يهددون الناس ذه األضرحة، ويقولون

صيبه يف نفسه أو يف ولده، مثّ اجلهال ينخدعون ذا التخويف، ويتقربون إىل هذه القبور وهذه ي
أكل أموال الناس بالباطل، يهددون الناس إذا : األضرحة مبا يطلب منهم، وغرض عباد القبور والسدنة

هم، أو تصيب زروعهم، أو تصيب مل ينذروا هلذه القبور ومل يقربوا هلا شيئاً من األموال، فأا تصيب
حروثهم، أو أوالدهم، مثّ اجلهال يتقربون إىل هذه األضرحة بأمواهلم، مثّ يأخذها هؤالء السدنة وهؤالء 

  القائمون على هذه األوثان ويقتسمون هذه األموال،

)٢/٥٠(  



  

  .فالشر باقٍ من قدمي الزمان إىل آخر الزمان، وطريقة املشركني واحدة
اإلميان فإم ال خيافون إالَّ اهللا تعاىل، ألنه هو الذي ميلك النفع والضر، وهو الذي بيده األمور، وأما أهل 

قُلْ لَن يصيبنا إِلَّا ما كَتب اُهللا لَنا هو موالنا وعلَى اِهللا فَلْيتوكَّلِ { وأنه ال يصيب املؤمن إالَّ ما قدره اهللا له 
  .} )٥١(الْمؤمنونَ

أن يترك اإلنسان ما أوجب اهللا عليه من الدعوة إىل اهللا واألمر : النوع الثاين من أنواع اخلوف املذموم
باملعروف والنهي عن املنكر خوفاً من الناس أن يؤذوه أو يضايقوه أو يعذِّبوه فيترك األمر باملعروف 

فهذا شرك أصغر، وهو حمرم، وقد جاء والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا وبيان احلق خوفاً من الناس، 
يا رب : فيقول. لم لَم تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر؟: أن اهللا حياسب العبد يوم القيامة: "يف احلديث

القادر على األمر باملعروف والنهي عن : ونعىن بذلك" . إياي أحق أن ختشى: خشيت الناس، فيقول
  . فهذا معذور-أو ليس عنده استطاعة-ىل اهللا، أما الذي ال يقدر املنكر والقادر على الدعوة إ

كأن خياف اإلنسان . اخلوف الطبيعي، الذي ليس معه عبادة للمخوف وال ترك لواجب: النوع الثالث
من العدو، أو من السبع، أو من احلية، وخياف اإلنسان من أعدائه، أو خياف من السباع، أو خياف من 

 اخلوف خوف طبيعي ال يالم عليه اإلنسان ألنه ليس عبادة وليس تركاً لواجب، وال يؤاخذ اهلوام، فهذا
فَخرج منها {وموسى عليه السالم لَما تآمر عليه املأل ليقتلوه وأُنذر أن خيرج من البلد . عليه اإلنسان

نيممِ الظَّالالْقَو ننِي مجن بقَالَ ر قَّبرتفاً يائ٢١(خ( {.  
إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياَءه فَال تخافُوهم وخافُون إِنْ كُنتم {: مثّ أورد الشيخ قوله تعاىل

نِنيمؤ{: وهذه اآلية بعد قوله تعاىل} )١٧٥(مشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه ينالَّذ مهو
فَانقَلَبوا بِنِعمة من اِهللا وفَضلٍ لَم يمسسهم سوٌء ) ١٧٣(فَزادهم إِمياناً وقَالُوا حسبنا اُهللا ونِعم الْوكيلُ

لياَءه فَال تخافُوهم إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَو) ١٧٤(واتبعوا رِضوانَ اِهللا واُهللا ذُو فَضلٍ عظيمٍ
نِنيمؤم متإِنْ كُن افُونخوقعة } )١٧٥(و ا حصلَتوأصحابه لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوذلك أن الرسول ص

  أحد، وحصل على املسلمني ما حصل من االبتالء واالمتحان،

)٢/٥١(  

  

إىل مكة أرادوا أن يرعبوا املسلمني، فأرسلوا واستشهد من املسلمني من استشهد وانصرف املشركون 
إننا سنرجع إليكم، فنقضي على بقيتكم، فلما بلغ اخلرب رسول اهللا صلَّى اللَّه : إليهم يهددوم ويقولون

لَّى اللَّه علَيه مل يؤثِّر عليهم هذا التهديد، وأمر ص} حسبنا اُهللا ونِعم الْوكيلُ{: علَيه وسلَّم واملسلمني قالوا
وسلَّم أصحابه أن خيرجوا وفيهم اجلراح، وفيهم التعب بعد املعركة، فنهضوا مسرعني وخرجوا مع 



ينتظرون املشركني، فلما علم ) محراء األسد: (الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ونزلوا يف مكان يقال له
ما خرجوا : لَّه علَيه وسلَّم وخروج املسلمني أصام الرعب، وقالوااملشركون خبروج رسول اهللا صلَّى ال

إالَّ وفيهم قوة، فهربوا إىل مكة وألقى اهللا الرعب يف قلوم لَما صدق املسلمون وصربوا وتوكّلوا على 
 إىل املدينة ساملني غامنني األجر رجعوا} فَانقَلَبوا بِنِعمة من اِهللا وفَضلٍ{: اهللا، ومل يؤثّر فيهم ديد هؤالء

ما أصام ما يكرهون، بل حصلوا على : أي} لَم يمسسهم سوٌء{والثواب من اهللا سبحانه وتعاىل، 
  .} واتبعوا رِضوانَ اِهللا واُهللا ذُو فَضلٍ عظيمٍ{األجر والثواب 

  .ذي حصل من املشركني من التهديد إمنا هو من الشيطانال: أي} إِنما ذَلكُم الشيطَانُ{: مثّ قال تعاىل
  .إبليس اللعني الذي هو رأس الكفر: واملراد بالشيطان

}اَءهيلأَو فوخفكم بأوليائه من الكفار، فالشيطان هو الذي خطّ هذه اخلطة من أجل أن : أي} يخيو
لشيطان، كما أن املؤمنني أولياء الرمحن، كما املشركني، ألن املشركني أولياء ا: خيوفكم بأوليائه، يعين

اُهللا ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوت {: قال تعاىل
الن ابحأَص كأُولَئ اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخونَيدالا خيهف م٢٥٧(ارِ ه( {.  

  .خيوفكم أيها املسلمون بأوليائه من الكفّار: أي} يخوف أَولياَءه{: فمعىن قوله تعاىل
ال ختافوا من الكفّار بل توكلوا على اهللا، وخافوا } فَال تخافُوهم وخافُون إِنْ كُنتم مؤمنِني{: مثّ قال تعاىل

  " .من خاف اهللا خافه كلُّ شيء، ومن خاف غري اهللا أخافه من كلُّ شيء: "ويف األثرمن اهللا، 
}مافُوهخمن اهللا سبحانه وتعاىل عن خوف أولياء الشيطان، مثّ أمر خبوفه وحده سبحانه } فَال ت ي هذا

  .وتعاىل
ترك طاعة اهللا من أجل من خاف غري اهللا و: ومن خاف اهللا فإن اهللا يكفيه ويعينه وينصره خالف العكس
  خوف الناس فإن اهللا يسلِّط عليه، فالواجب على املسلمني

)٢/٥٢(  

  

إِنما يعمر مساجِد اِهللا من آمن بِاِهللا والْيومِ الْآخرِ وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ ولَم يخش إِلَّا اَهللا {: وقوله
أَنْ ي كى أُولَئسفَعيندتهالْم نوا م١٨(كُون( {.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن ال خيافوا إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل، وأن ال خيافوا من أعدائهم بل خيافون من رم : الصادقني يف إميام

 وخيافون من ذنوم، أما الكفار وغريهم فإم عبيد، نواصيهم بيد اهللا سبحانه وتعاىل، هو الذي
يسلِّطهم، وهو الذي يكفُّهم فنحن ال خناف من الكفار، وإمنا خناف من اهللا، وخناف من عواقب الذنوب، 

  .فإذا خفْنا اهللا وأصلحنا أعمالنا فإنّ أحداً لن يضرنا إالَّ بإذن اهللا سبحانه وتعاىل



واقية، بل عليهم أن أن املسلمني ال خيافون من شر الكفّار ويتركون األخذ باألسباب ال: وليس معىن ذلك
وأَعدوا لَهم ما {: يستعدوا بالسالح والقوة والعدة اليت يرهبون ا عدو اهللا وعدوهم، قال تعاىل

كُمودعاِهللا و ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو نم متطَعتوأمر اهللا املسلمني يف صالة اخلوف } اس ،
وإِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت {:  حيملوا معهم السالح وهم يف الصالة، من أجل أن يدافعوا عن أنفسهمأن

لَهم الصالةَ فَلْتقُم طَائفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُوا أَسلحتهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونوا من ورائكُم ولْتأْت طَائفَةٌ 
أُخ كُمتحلأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر ينالَّذ دو مهتحلأَسو مهذْرذُوا حأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمر

داد العدة للعدو ، فاحلذْر وإع} وخذُوا حذْركُم{: ، وقال تعاىل} وأَمتعتكُم فَيميلُونَ علَيكُم ميلَةً واحدةً
أن خنافهم اخلوف الذي مينعنا من اجلهاد يف سبيل اهللا ومن إعداد العدة، ومن : أمر مطلوب، إمنا املمنوع

  .الدعوة إىل اهللا، هذا هو املمنوع
ى عن خوف الكفّار وأولياء الشيطان خوفاً مينع من } فَال تخافُوهم وخافُون{: والشاهد من اآلية

  .جلهاد يف سبيل اهللا، والقيام بواجبات الدين، وأمر خبوفه سبحانه وتعاىلالدعوة وا
  .فدلّ على أن اخلوف عبادةٌ عظيمة، جيب أن تخلص هللا عز وجلّ

وآتى إِنما يعمر مساجِد اِهللا من آمن بِاِهللا والْيومِ الْآخرِ وأَقَام الصالةَ {: وقوله: "مثّ قال الشيخ رمحه اهللا
يندتهالْم نوا مكُونأَنْ ي كى أُولَئسإِلَّا اَهللا فَع شخي لَمكَاةَ وا { : هذه اآلية بعد قوله تعاىل} )١٨(الزم

  كَانَ للْمشرِكني أَنْ يعمروا مساجِد اِهللا

)٢/٥٣(  

  

  .} )١٧(ت أَعمالُهم وفي النارِ هم خالدونَشاهدين علَى أَنفُِسهِم بِالْكُفْرِ أُولَئك حبِطَ
}نيرِكشلْما كَانَ لال يسوغ وال يف جوز للمسلمني أن ميكنوا املشركني من دخول املساجد : أي} م

ألجل أن يتعبدوا فيها العبادة الشركية، ويدعوا غري اهللا فيها، فال جيوز للمسلمني أن ميكِّنوا املشركني 
ار الشرك يف املساجد وال أن يكونوا من عمارها واملترددين عليها وهم يعلنون الشرك باهللا تعاىل، من إظه

وهم {: ألن املساجد إمنا بنيت لعبادة اهللا وإخالص الدين له كما قال اهللا سبحانه وتعاىل يف املشركني
، } َءه إِنْ أَولياؤه إِلَّا الْمتقُونَ ولَكن أَكْثَرهم ال يعلَمونَيصدونَ عنِ الْمسجِد الْحرامِ وما كَانوا أَوليا

فاملشرك ليس له حق يف مساجد اهللا سبحانه وتعاىل ألن مساجد اهللا بيوت اهللا بنِيت لعبادة اهللا وحده ال 
  .} )١٨(لَّه فَال تدعو مع اِهللا أَحداًوأَنَّ الْمساجِد ل{: شريك له ومل تبن لعبادة غريه، وقال تعاىل

مل خيش من غري اهللا، ال من : هذا حمل الشاهد من اآلية للباب، أي} ولَم يخش إِلَّا اَهللا{: وقوله
املعبودات، وال من سائر املخلوقات، وإمنا اخلشية حق هللا سبحانه وتعاىل ال جيوز أن يشرك معه فيها 

وهذا حصر للخشية هللا سبحانه وتعاىل، فال خيشى . - من العبادات القلبية-غريه، وهي عملٌ قليب



فَال {: وهذا مثل قوله. اإلنسان غري اهللا عز وجلّ، ومن خشي غري اهللا خشية العبادة فقد أشرك باهللا
نِنيمؤم متإِنْ كُن افُونخو مافُوهخذلك من شرط إخالص اخلوف من اهللا، ك: ، فمن شرط اإلميان} ت

  .إخالص اخلشية من اهللا سبحانه وتعاىل: اإلميان
}كى أُولَئسذه الصفات: أي} فَع صفوااإلميان باهللا واليوم اآلخر، وإقام الصالة وإيتاء : الذين ات

عسى حرف ترج، ولكنها من اهللا واجبة، ألا وعد من اهللا } فَعسى{الزكاة، واخلشية من اهللا وحده، 
  .من اهللا فهي واجبة" عسى"كلُّ : ه وتعاىل، واهللا ال خيلف وعده، وهلذا يقول العلماءسبحان

}يندتهالْم نوا مكُونذه الصفات فليس من املهتدين، بل هو } أَنْ ي صفاملهتدين إىل احلق، أما من مل يت
  .من الضالِّني

)٢/٥٤(  

  

  .اآلية}  آمنا بِاِهللا فَإِذَا أُوذي في اِهللا جعلَ فتنةَ الناسِ كَعذَابِ اِهللاومن الناسِ من يقُولُ{: وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاِهللا فَإِذَا أُوذي في اِهللا جعلَ فتنةَ الناسِ كَعذَابِ{: وقول اهللا تعاىل: "مثّ قال
  .هذه اآلية يف املنافقني الذين يظهرون اإلميان ويبطنون الكفر} اِهللا

  .يقول جمرد قول ويدعي، ما ليس له حقيقة} ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاِهللا{: فقوله
، } نا بِاِهللاآم{: إذا جاء االمتحان، ألن املؤمنني يمتحنون، وال يتركون على قول} فَإِذَا أُوذي في اِهللا{

أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال {: فيظهر الصادق يف إميانه من الكاذب، قال تعاىل
 ولَيعلَمن ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اُهللا الَّذين صدقُوا{يختربون ويمتحنون، : يعين} )٢(يفْتنونَ

بِنياق، ) آمنت باهللا: (، فإذا قال} )٣(الْكَاذمتحن، بأن يصاب باألذى من الكفار واملنافقني والفُسفإنه ي
أما إن . فإن صرب وثبت على إميانه وحتمل األذى يف سبيل اهللا عز وجلّ، فهذا دليلٌ على صدق إميانه

  .لى نفاقهانحرف وذهب مع الفتنة فإنّ هذا دليلٌ ع
وموقف املنافقني يف الشدائد يف زمن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم معلوم، كموقفهم يوم غزوة 

وإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما {: كان كما ذكر اهللا عنهم يف قوله. األحزاب ماذا كان
، ويف وقعة أحد انصرفوا ورجعوا مع عبد اهللا بن أُيب وتركوا رسول } )١٢(ه إِلَّا غُروراًوعدنا اُهللا ورسولُ

ولَما رءا الْمؤمنونَ {: فالفنت تكشف املنافقني وتبين الصادقني يف إميام، قال اهللا تعاىل. اهللا واملسلمني
، } )٢٢(ه وصدق اُهللا ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِمياناً وتسليماًالْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اُهللا ورسولُ

ومن الناسِ من يقُولُ {فمواقف الفنت والشدائد هي اليت تبين أهل اإلميان الصادق من النفاق الكاذب، 
باإلسالم وبالدين، لكن إذا جاءت الفنت ، ويتظاهر } آمنا بِاِهللا{: ، فوقت الرخاء كلٌّ يقول} آمنا بِاِهللا



فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِه وإِنْ {على طَرف : يعين} ومن الناسِ من يعبد اَهللا علَى حرف{فاملنافق ينعزل، 
وه كةَ ذَلرالْآخا وينالد ِسرخ هِهجلَى وع قَلَبةٌ اننتف هتابأَصبِنيانُ الْمرسالْخ  {.  

)٢/٥٥(  

  

 ن اإلميان الصادق من النفاق، واهللا سبحانه وتعاىل حكيمفالفنت والشدائد واملواقف الصعبة هي اليت تبي
عليم يجري هذه االبتالءات وهذه االمتحانات وهذه اهلزات ليتبين أهلُ اإلميان الصادق من أهل 

ذَر الْمؤمنِني علَى ما أَنتم علَيه حتى يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ وما كَانَ اُهللا ما كَانَ اُهللا لي{: النفاق
) عليهم الصالة والسالم(األنبياء : أشد الناس بالًء: "، قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم} ليطْلعكُم علَى الْغيبِ
إن اهللا إذا أحب قوماً : "، وقال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" لى املؤمن على حسب إميانهمثّ األمثل فاألمثل، يبت

والدنيا دار امتحان، ودار " . فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فعليه السخط"امتحنهم : يعين" ابتالهم
، ويبتليهم باحملن والشدائد ابتالء، وهذه سنة اهللا سبحانه وتعاىل يف خلقه أنه يبتلي العباد بعضهم ببعض

ولَنبلُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمرات وبشرِ {واخلوف 
ابِرِين١٥٥(الص ( ها إِلَيإِنو لَّها لةٌ قَالُوا إِنيبصم مهتابإِذَا أَص ينونَالَّذاجِعر)١٥٦ ( اتلَوص هِملَيع كأُولَئ

  .} )١٥٧(من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم الْمهتدونَ
  .ناله أذى بسبب إميانه باهللا: أي} فَإِذَا أُوذي في اِهللا{: وقوله تعاىل

  .أذاهم: أي} جعلَ فتنةَ الناسِ{
اب اهللا، مع الفرق العظيم، ألن فتنة الناس زائلة ومنتهية وخفيفة، خبالف مساوية لعذ: أي} كَعذَابِ اِهللا{

 فإن عذاب اهللا شديد وباق ومستمر، فهو سوى بني األمرين، وهذا من جهله - والعياذ باهللا-عذاب اهللا
  .وعدم إميانه
به، فإذا جاءت أنه يطاوع الكفار، فينسلخ من دينه، ألنه ليس له دين أصالً وإمنا تظاهر : ومعىن هذا

ولَئن جاَء نصر من {احملن انكشف وتبين أنه ليس يف قلبه إميان، أو كان يف قلبه إميان ضعيف، مثّ زال، 
كُمعا ما كُنإِن قُولُنلَي كبأنا معكم، أنا مسلم: إذا حصل للمسلمني فرج وحصل هلم خري قال: أي} ر .

هذه مواقف .  وامتحان فإنه ينعزل ويصري مع الكفار ويطاوع الكفارأما إنْ حصل على املسلمني أذى
  .املنافقني وضعاف اإلميان عند الشدائد واحملن

أنه خيشى الناس وال خيشى اهللا سبحانه وتعاىل، : أي} جعلَ فتنةَ الناسِ كَعذَابِ اِهللا{: والشاهد من اآلية
  .فهذا هو موضع اللوم

)٢/٥٦(  

  



أن ترضي الناس بسخط اهللا، وأن حتمدهم : إنّ من ضعف اليقني: " رضي اهللا عنه مرفوعاًعن أيب سعيد
  .على رزق اهللا، وأن تذمهم على ما مل يؤتك اهللا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  : املرفوعإىل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فاحلديث: يعين" عن أيب سعيد رضي اهللا عنه مرفوعاً: "قال

ما كان من كالم الصحايب، واحلديث : ما نسب إىل الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، واحلديث املوقوف
  .ما نسبه التابعي إىل رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: املرسل

  .والضعف ضد القوة: بفتح الضاد وجيوز الضم" إنّ من ضعف"
  . هو أعلى درجات العلمواليقني" اليقني"
جعل فتنة الناس {: هذا من ضعف اليقني، وهذا مثل ما ذكر يف اآلية" أن ترضي الناس بسخط اهللا"

، فمن أرضى الناس مبا يسخط اهللا إذا طلبوا منه ذلك إرضاًء للناس مبا يسخط اهللا من } كعذاب اهللا
ن يقينه قويا لكان العكس، فكان يرضي اهللا املخالفات واملعاصي، فهذا من ضعف اليقني، ألنه لو كا

  .أما إذا جاء العكس فأرضى الناس بسخط اهللا، فهذا من ضعف اليقني. سبحانه وتعاىل بسخط الناس
أن تحمد الناس على رزق اهللا، إذا جاءك رزق : ومن ضعف اليقني: أي" وأن تحمدهم على رزق اهللا"

أن : اس وحتمدهم عليه، مع أن الرزق من اهللا سبحانه وتعاىل، فالواجبوجاءك خري تنسب هذا إىل الن
حتمد اهللا ال أن حتمد الناس، إمنا حتمد اهللا عز وجلّ ألنه هو الرزاق، وإذا كان ألحد من الناس تسبب يف 

ر على قدر هذا الرزق، فإنّ هذا املتسبب يشكر على قدر ما فعل، ال أن ينسب الرزق إليه، وإمنا يشك
سعيه وعلى ما بذل من السبب فقط، مع االعتراف أن الرزق من اهللا، وتعتقد أن هذا الشخص إمنا هو 

من صنع إليكم معروفاً : "، ويف اآلخر" من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا: "سبب فقط، ويف احلديث
، فالناس إمنا جتري على أيديهم " وهفكافئوه، فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا له حىت تروا أن قد كافأمت

هذا من فالن، فهذا كفر بنعمة : أسباب يشكرون عليها ويدعى هلم، أما أن ينسب الرزق إليهم، ويقال
اهللا سبحانه وتعاىل ومن ضعف اليقني، ألن القوي اليقني يعتقد أن األرزاق بيد اهللا، فيكون احلمد املطلق 

  .هللا عز وجلّ
إذا سعيت تطلب شيئاً حمبوباً من أمور الدنيا ومل حيصل لك فال : يعين" ما مل يؤتك اهللاوأن تذمهم على "

تذم الناس، ألن هذا بيد اهللا، لو شاء اهللا حلصل لك، والناس ليس بيدهم شيء، وإمنا هذا بيد اهللا، لو 
  أراد هذا حلصل لك، فكونه مل

)٢/٥٧(  

  



  " .راهية كارهإن رزق اهللا ال جيره حرص حريص، وال يرده ك
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

حيصل لك هذا دليل على أن اهللا مل يرده لك، فعليك أن ترضى، ورمبا يكون امتناع هذا الشيء عنك يف 
صاحلك، وأنت ال تدري ماذا تكون اخلرية، فأنت تبذل السبب فإن حصل املطلوب فاحلمد هللا ، وإن مل 

 سبحانه وتعاىل وحتمده وحتاسب نفسك عن التقصري، وتعلم أنك ما حيصل املطلوب فإنك ترضى عن اهللا
إما ألنك مقصر يف حق اهللا سبحانه وتعاىل، وأن اهللا حرمك هذا : حرمت هذا الشيء إالَّ ألحد أمرين

الشيء بسبب ذنوبك ومعاصيك، أو أن اهللا سبحانه وتعاىل منعه ملصلحتك، وأنه لو جاءك سبب لك 
  . املؤمن عندما ال حيصل له مطلوبهشرا، هذا موقف

، مهما حرِص اإلنسان وحرصت " إن رزق اهللا ال جيره حرص حريص، وال يرده كراهية كاره: "مثّ قال
  .الواسطة اليت عمدها، فاحلرص ال جيلب لك املطلوب إذا مل يقدره اهللا سبحانه وتعاىل

فلو اجتمع أهل األرض أن مينعوه مل يستطيعوا كما قال لو أراد اهللا لك شيئاً " وال يرده كراهية كاره"
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إالَّ بشيء قد كتبه : "صواعلم أن الن

  " .اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك مل يضروك إالَّ بشيء قد كتبه اهللا عليك
ويرزقْه من * ومن يتقِ اَهللا يجعلْ لَه مخرجاً {:  سبحانه وتعاىل وأحِسن املعاملة مع اهللاإذا علِّق قلبك باهللا

هبسح ولَى اِهللا فَهكَّلْ عوتي نمو ِسبتحثُ ال ييح {.  
يعتقد أن الناس جمرد وهذا هو حقيقة التوحيد؛ أن يكون العبد معتمداً على اهللا ومتوكِّالً على اهللا، و

أسباب، واألسباب إن شاء اهللا نفعت وإنْ شاء مل تنفع، فال جيعل احلمد والذم للناس، وإمنا جيعل احلمد 
هللا سبحانه وتعاىل، وإذا مل حيصل له مطلوبه فليصرب وليعلم أن ما قُدر له ال بد أن يكون فليحمد اهللا 

  .أيضاً
احرص على ما : " على طلب اخلري، قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموليس معىن ذلك أن اإلنسان ال حيرص

: فاحلرص ليس مذموماً، وإمنا املذموم. احلرص واالستعانة: ، فجمع بني األمرين" ينفعك، واستعن باهللا
  .االعتماد على احلرص واعتقاد أنه حيصل به املطلوب

ه البيهقي، وهو حديث ضعيف، ولكن الشيخ رمحه ، وروا"احللية"وحديث أيب سعيد رواه أبو نعيم يف 
اهللا من قاعدته أن ال يذكر احلديث الضعيف إالَّ إذا كان له ما يؤيده، وهذا احلديث تؤيده اآلية اليت قبله 

  فَإِذَا أُوذي في اِهللا جعلَ{: وهي قوله تعاىل

)٢/٥٨(  

  



من التمس رضا اهللا بسخط : "ه علَيه وسلَّم قالأن رسول اهللا صلَّى اللَّ: وعن عائشة رضي اهللا عنها
الناس رضي اهللا عنه وأَرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اهللا سخط اهللا عليه وأسخط 

  ".صحيحه"رواه ابن حبان يف " عليه الناس
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  " .ن ضعف اليقني أن ترضي الناس بسخط اهللاإن م"، } فتنةَ الناسِ كَعذَابِ اِهللا
  .فالشيخ رمحه اهللا قد يذكر بعض األحاديث الضعيفة إذا كان هلا ما يؤيدها من القرآن أو من السنة

  .وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم
حلديث " إخل" لتمسمن ا: "وعن عائشة رضي اهللا عنها أدن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: "قوله

أن معاوية رضي اهللا عنه لَما ولي املُلْك كتب إىل أم املؤمنني : عائشة رضي اهللا عنها هذا قصة، وهي
يطلُب منها النصيحة، ألا زوج رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وعندها من العلم الشيء الغزير الذي 

لَّى اللَّهفهي فقيهة النساء فكتبت إليهمحلته عن رسول اهللا ص لَّمسو هلَيالسالم عليكم، أما بعد: " ع :
من التمس رضا اهللا بسخط الناس رضي اهللا عنه وأرضى : "مسعت رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول

  " .عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اهللا سخط اهللا عليه وأسخط عليه الناس
هذا احلديث إذا سار عليه احلكّام وغري احلكّام حصل اخلري الكثري، فهو منهج عظيم، وهذه الكلمات 

اليسرية منهج تسري عليه األمة، حكّامها وحمكوموها، الراعي والرعية، ولذلك نصحت به عائشة معاوية 
ية ألنه وال وإمام، فهو رضي اهللا عنهما، وهذا من فقهها رضي اهللا عنها حيث اختارت هذا احلديث ملعاو

  .حباجة إىل هذا احلديث ليجعله منهجاً له يف سياسة املُلْك
أن اإلنسان يقدم خشية اهللا على خشية الناس، ويقدم رضا اهللا على رضا الناس، : وهذا احلديث فيه

  .كاحلديث الذي قبله
ب إفراد اهللا تعاىل ا، ونعين فإذا مجعت هذه اآليات وهذه األحاديث دلّت على أن اخلوف عبادة جي

باخلوف النوع األول الذي هو خوف العبادة اخلوف الذي يترتب عليه العمل بطاعة اهللا وترك معصية 
  .اهللا، أما اخلوف املعكوس الذي تترتب عليه معصية اهللا إلرضاء الناس، فهذا مذموم

إن : " يقوى ويضعف، بدليل قوله على أن اليقني-كما يقول الشيخ يف مسائله-ودلّ حديث أيب سعيد 
  " .من ضعف اليقني

)٢/٥٩(  

  

  :]الباب الثالث والثالثون[ 
  :باب قول اهللا تعاىل* 



}نِنيمؤم متكَّلُوا إِنْ كُنولَى اِهللا فَتعو {.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . وهو من أعظم أنواع العبادةتفويض األمور إليه سبحانه،: التفويض، فالتوكل على اهللا: التوكل هو
أنه لَما كان التوكل على اهللا عبادةً هللا عز وجلّ وجب إخالصه هللا : ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد

وترك التوكُّل على من سواه، ألن العبادة حق هللا، فإذا صرفت لغريه صار ذلك شركاً؛ فالتوكُّل على 
  .-يله كما يأيت بيانه وتفص-غري اهللا شرك

وهذا الكتاب املبارك ألّفه الشيخ رمحه اهللا لبيان التوحيد وبيان الشرك؛ فالتوكلُّ على اهللا وحده توحيد، 
  .والتوكُّل على غريه شرك

  .فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد
آليات تفسري هذه اآليات؛ فهذا الباب يبين فيه تفسري هذه ا: أي" باب قول اهللا: "قوله رمحه اهللا

  .الكرميات
هذه اآلية يف سورة املائدة يف قصة موسى عليه السالم } وعلَى اِهللا فَتوكَّلُوا إِنْ كُنتم مؤمنِني{: فقوله تعاىل

أرض فلسطني، ليخلِّصوها من الوثنيني : يعين} يا قَومِ ادخلُوا الْأَرض الْمقَدسةَ{: مع قومه لَما قال لقومه
انت بيد الوثنيني، وموسى عليه السالم أُمر باجلهاد لنشر التوحيد وحماربة الشرك والكفر باهللا ألا ك

  .وختليص األماكن املقدسة من قبضة الوثنيين، وهذا من أغراض اجلهاد يف سبيل اهللا
}اُهللا لَكُم بي كَتسة للمؤمنني من} الَّتاخللق من بين إسرائيل ألن اهللا كتب أن املساجد واألراضي املقد 

ولَقَد كَتبنا في {: شرع أن تكون الوالية عليها للمؤمنني، كما قال تعاىل} كَتب اُهللا لَكُم{وغريهم، 
، فالوِالية على املساجد خصوصاً } )١٠٥(الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ

ملباركة وهي املسجد احلَرام ومسجد الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم واملسجد األقصى وسائر املساجد ا
املساجد تكون الوالية عليها للمؤمنني، وال جيوز أن يكون للكفار واملشركني من الوثنيني والقبوريني 

أَنْ يعمروا مساجِد اِهللا شاهدين علَى ما كَانَ للْمشرِكني {: سلطة على مساجد اهللا سبحانه وتعاىل
فُِسهِمأَن  

)٢/٦٠(  

  

إِنما يعمر مساجِد اِهللا من آمن بِاِهللا والْيومِ ) ١٧(بِالْكُفْرِ أُولَئك حبِطَت أَعمالُهم وفي النارِ هم خالدونَ
  .ذا، وهذا سبق يف الباب الذي قبل ه} الْآخرِ

وهم يصدونَ عنِ الْمسجِد الْحرامِ وما كَانوا أَولياَءه إِنْ أَولياؤه إِلَّا {: قال تعاىل يف املسجد احلرام
  .} الْمتقُونَ ولَكن أَكْثَرهم ال يعلَمونَ



مني، وال يكون للمشركني  جيب أن تكون الوالية عليها للمسل- خصوصاً املساجد الثالثة-فمساجد اهللا
  .عليها سلطة، وجيب على املسلمني أن جياهدوا حىت خيلِّصوا هذه املساجد من أيدي املشركني

: فموسى عليه السالم خرج ببين إسرائيل يريد ختليص بيت املقدس، ولكن بين إسرائيل كانوا قوماً جبناء
}ارِينبماً جا قَويهى إِنَّ فوسا مداداً يف : قال كان فيها حينذاك قبيلة يقال هلاي} قَالُوا يالعماليق، كانوا ش

وهذا منتهى املهانة ومنتهى السخرية، ألن الكفار } وإِنا لَن ندخلَها حتى يخرجوا منها{خلقهم أقوياء، 
  .ليسوا خبارجني إالَّ باجلهاد واجلالد واالستشهاد يف سبيل اهللا

}النجمن بين إسرائيل من أهل الرأي واإلميان والعزمية:  يعين}قَالَ ر.  
  .خيافون اهللا سبحانه وتعاىل} من الَّذين يخافُونَ{
  .أنعم اهللا عليهما باإلميان والعزمية الصادقة} أَنعم اُهللا علَيهِما{
 }ابالْب هِملَيلُوا عخلقوة، فإذا رأوا منكم القوة اعزموا واهجموا عليهم حىت يروا منكم ا: يعين} اد

  .فإم خيرجون
ال شك أنه إذا حصل هجوم صحيح ودخل ااهدون عليهم الباب أنه } فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم غَالبونَ{

سيقع الرعب يف قلوم وخيرجون منها، لكن هذا ال يكون إالَّ من أهل اإلميان وأهل الصدق والعزمية 
ل حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الذين كانوا جياهدون ويهجمون على الكفار والبأس كما يف رجا

  .ويقتحمون األبواب وخياطرون بأنفسهم
فهذا ال حيصل إالَّ بالعزمية } وعلَى اِهللا فَتوكَّلُوا إِنْ كُنتم مؤمنِني{وأيضاً فإنه ال يكفي دخول الباب، بل 

سبيل اهللا، وتقدمي النفس يف سبيل اهللا، مع التوكُّل على اهللا وعدم االعتماد على الصادقة، واإلقدام يف 
  .القوة، بل يعتمد على اهللا مع األخذ بالقوة املناسبة

)٢/٦١(  

  

  .اآلية} إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اُهللا وجِلَت قُلُوبهم{: وقوله
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
، وأخر العامل وهو } وعلَى اِهللا{وهذا حمل الشاهد من اآلية؛ حيث قدم املعمول وهو اجلار وارور 

  .توكّلوا على اهللا وال تتوكّلوا على غريه: مما يفيد احلصر، أي} توكَّلُوا{
:  مثل قولهوجوب إخالص التوكُّل على اهللا عز وجلّ، وأنه سبب من أسباب النصر على األعداء: ففيه
}نيعتسن اكإِيو دبعن اكر العامل، أصله} )٥(إِيم املعمول وأخم : قدنعبدك ونستعني بك، ولكن قد

ليفيد احلصر أي ال } نستعني{و} نعبد{يف املوضعني على العامل } إِياك{املعمول وهو الضمري املنفصل 
  . وهذا هو اإلخالص والتوحيدنعبد إالَّ إياك وال نستعني بغريك،



إذا خوفوا باهللا خافوا، وإذا : أي" اآلية} إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اُهللا وجِلَت قُلُوبهم{: وقوله: "قال
 وعظوا خافوا من اهللا عز وجلّ وأشفقوا من عذابه، إذا} اتقُوا اَهللا{: ذكّروا باهللا تذكّروا، وإذا قيل هلم

وإِذَا قيلَ لَه اتقِ اَهللا أَخذَته {: وذُكِّروا فإم خيشون اهللا سبحانه وتعاىل، خبالف الذين قال اهللا تعاىل فيهم
) ١٠(سيذَّكَّر من يخشى{: ، وقوله تعاىل} )١٣(وإِذَا ذُكِّروا ال يذْكُرونَ{: ، وقوله تعاىل} الْعزةُ بِالْأثْمِ

تيقَىوا الْأَشهبن١١(ج (ىرالْكُب ارلَى النصي يالَّذ){: ، وقال تعاىل} )١٢ فَعنى تفَإِنَّ الذِّكْر ذَكِّرو
نِنيمؤف } )٥٥(الْموفإن املؤمن ينتفع باملوعظة والتذكري وخياف من اهللا سبحانه وتعاىل إذا ذُكِّر به وخ ،

املنافق فهو وإن ادعى اإلميان فإنه إذا ذُكِّر باهللا ازداد عتوا ونفوراً وازداد به، وهذه عالمة اإلميان؛ أما 
  .طُغياناً فتأخذَه العزة باإلمث

}هاتآي هِملَيع تيلإِذَا تاناً{القرآنية } وإِمي مهتادليت عليه آيات } زوهذه عالمة اإلميان؛ أن املؤمن إذا ت
د إميانه ويقينه، وينتفع بالقرآن الكرمي، خالف املنافق؛ فإنه إذا تلي عليه القرآن ال اهللا ومسع القرآن يزي

وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هذه {: يستفيد منه شيئاً، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل
ادوا فَزنآم ينا الَّذاناً فَأَمونَإِميرشبتسي مهاناً وإِمي مه١٢٤(ت ( مهتادفَز ضرم ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذأَمو

  .} )١٢٥(رِجساً إِلَى رِجِسهِم وماتوا وهم كَافرونَ
وعلَى اِهللا {: هذا حمل الشاهد من اآلية للباب، فهي مثل اآلية اليت قبلها} وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ{

  .} فَتوكَّلُوا

)٢/٦٢(  

  

  .اآلية} يا أَيها النبِي حسبك اُهللا{: وقوله
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

} يتوكَّلُونَ{قدم املعمول أيضاً وهو اجلار وارور على العامل وهو } وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ{: وهنا يقول
يان أن التوكّل عبادة جيب إفراد اهللا سبحانه وتعاىل فيها، وال جيوز التوكُّل على غري اهللا؛ ليفيد احلصر، وب

  .ألن من توكّل على غري اهللا فقد أشرك
، فمن } وعلَى اِهللا فَتوكَّلُوا إِنْ كُنتم مؤمنِني{: وقد جعل سبحانه التوكل شرطاً يف صحة اإلميان؛ فقال

  .ليس مبؤمنتوكّل على غري اهللا ف
هذا خطاب من اهللا سبحانه وتعاىل لنبيه حممد صلَّى اللَّه " اآلية} يا أَيها النبِي حسبك اُهللا{: وقوله: "قال

لَّمسو هلَيع.  
ن بل ، واهللا تعاىل مل يناد حممداً بامسه أبداً يف القرآ} النبِي{: ناداه بصفته الكرمية" يا أيها النيب: "فقوله
، فيناديه باسم النبوة وباسم الرسالة تكرمياً وتشريفاً له صلَّى } يا أَيها الرسولُ{، } يا أَيها النبِي{: يقول



لَّمسو هلَيع اللَّه.  
وما محمد إِلَّا {، } ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رِجالكُم{: أما اإلخبار عنه فإن اهللا يذكره بامسه، كقوله

، فهذا من باب اإلخبار، فإذا جاء باب اإلخبار يأيت بامسه صلَّى اللَّه } رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ
  .} يا أَيها الرسولُ{، } يا أَيها النبِي{: علَيه وسلَّم، وإذا جاء بالنداء فيناديه بصفاته الكرمية

يا حممد؛ اخرج إلينا، قال اهللا : عاب اهللا على األعراب الذين وقفوا على احلُجرات وقالوا: لذلكو
يا أَيها الَّذين آمنوا ال ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِي وال تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ {: سبحانه وتعاىل

إِنَّ الَّذين يغضونَ أَصواتهم عند رسولِ اِهللا ) ٢( تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم ال تشعرونَبعضكُم لبعضٍ أَنْ
يمظع رأَجةٌ ورفغم مى لَهقْولتل مهاُهللا قُلُوب نحتام ينالَّذ ك{: ، مث قال} )٣(أُولَئم كونادني ينإِنَّ الَّذ ن

ولَو أَنهم صبروا حتى تخرج إِلَيهِم لَكَانَ خيراً لَهم واُهللا غَفُور ) ٤(وراِء الْحجرات أَكْثَرهم ال يعقلُونَ
يمحتاً} )٥(را وميحي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهب مع الرسول صفيجب التأد.  
  .الكايف: كافيك، فاحلسب هو: يعين} حسبك {}حسبك اُهللا{: قوله
}نِنيمؤالْم نم كعبنِ اتم{عاطفة، ) واو(وحسب من اتبعك من املؤمنني؛ فالـ : أي} وكعبنِ اتمو {

  :معطوف على ضمري املخاطَب املضاف إليه يف قوله

)٢/٦٣(  

  

  .اآلية} و حسبهومن يتوكَّلْ علَى اِهللا فَه{: وقوله تعاىل
  .، قاهلا إبراهيم عليه السالم حني أُلْقي يف النار} حسبنا اُهللا ونِعم الْوكيلُ{: عن ابن عباس قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
}كبسذف املضاف يف الكلمة الثانية اعتماداً على ما جاء يف : } حبعك، فححسبك وحسب من ات

يف حمل جر، عطف على ضمري } من{عاطفة و) الواو(} ومن{: ب االختصار واإلجياز؛ فقولهاألوىل من با
، هذا هو الصواب الذي رجحه اإلمام ابن القيم وأبطل ما } حسبك{: املخاطَب املضاف إليه يف قوله

  .معطوف على اهللا، فيكون مرفوعاً} ومنِ اتبعك{سواه، فليس 
، فإذا كان حسبك اهللا فيجب التوكُّل على اهللا سبحانه وتعاىل }حسبك اُهللا{: يةوحمل الشاهد من اآل

: ألنه يكفي من توكّل عليه، كما يف اآلية اليت بعدها وهي قوله. واالعتماد عليه سبحانه وتعاىل وحده
}هبسح ولَى اِهللا فَهكَّلْ عوتي نمض أمره إىل اهللا ويعتمد عل: أي} وكافيه : ى اهللا فإن اهللا حسبه، أييفو

  .مجيع األمور
؛ " من تعلّق شيئاً وكل إليه: "أما من مل يتوكّل على اهللا فإن اهللا يكلُه إىل من اعتمد عليه كما يف احلديث

  .فمن تعلّق باهللا كفاه، ومن تعلّق بغريه خذله اهللا ووكله إىل ضعيف



  .ال على غريه: أي" } ومن يتوكَّلْ علَى اِهللا{: " قوله
 "}واهللا سبحانه وتعاىل: أي" } فَه.  
 "}هبسكافيه: أي" } ح.  

مثرة التوكُّل على اهللا سبحانه وتعاىل، وأن اهللا يكفي من توكّل عليه، ومن كان اهللا كافيه فإنه : فهذا فيه
  . اهللا سبحانه وتعاىلهو الرابح واملفلح يف الدنيا واآلخرة، وال خياف من غريه أبداً، إمنا خياف من

  .عبد اهللا بن عباس، حبر األمة، وترجمان القرآن: هو" وعن ابن عباس: "قال
قاهلا إبراهيم عليه السالم حني أُلْقي يف النار، وقاهلا حممد صلَّى اللَّه " } حسبنا اُهللا ونِعم الْوكيلُ{: " قال"

هذه كلمة عظيمة " اآلية}  الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِمياناًإِنَّ{: علَيه وسلَّم حني قالوا له
  - صلى اهللا عليهما وسلم-إبراهيم وحممد: قاهلا اخلليالن

)٢/٦٤(  

  

} شوهم فَزادهم إِمياناًإِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخ{: وقاهلا حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حني قالوا له
  .رواه البخاري والنسائي"اآلية

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
يف أضيق األحوال وأحرج املواقف، وهكذا األنبياء عند تأزم األمور؛ ال يعتمدون إالَّ على اهللا سبحانه 

يحسنون الظن باهللا سبحانه وتعاىل وتعاىل، وال يلجئون إالَّ إليه، وتزيد رغبتهم يف اهللا عند الشدائد، و
  .دائماً وأبداً

فاألنبياء وأتباعهم ال يعتمدون إالَّ على اهللا، خصوصاً عند املضائق وتأزم األمور؛ يتوكّلون على اهللا وال 
  .يضعفون أو خيضعون لغري اهللا سبحانه وتعاىل، أو يتنازلون عن شيء من عقيدم ودينهم أبداً

إبراهيم عليه الصالة والسالم بعثه اهللا يف قوم وثنيني " يم عليه السالم حني أُلقي يف النارقاهلا إبراه: "قوله
، يعبدون الكواكب، ويبنون هلا اهلياكل، وينحتون األصنام اليت على صورها، وكان أبوه )بابل(يف أرض 

  .يصنع األصنام، ويبيعها على الناس ويأكل من مثنها
 يف هذه األمة الوثنية يدعوها إىل التوحيد وإخالص العبادة هللا -الصالة والسالم عليه -فبعث اهللا إبراهيم

يا أَبت لم تعبد ما ال يسمع وال يبصر {: سبحانه وتعاىل، وينكر عليهم عبادة األصنام، وبدأ بأبيه وقال
يا ) ٤٣(ن الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك صراطاً سوِياًيا أَبت إِني قَد جاَءنِي م* وال يغنِي عنك شيئاً 
وهكذا الداعية يتلطّف باملدعو، كما . يا أبت، يا أبت: ، انظر التلطُّف، يكرر} أَبت ال تعبد الشيطَانَ

هذا : ، ال يأتيه بعنف وقسوة وشدة، ويقول} )٤٤( يخشىفَقُوال لَه قَوالً لَيناً لَعلَّه يتذَكَّر أَو{: قال تعاىل
  .غَيرة هللا



: قال هذه الكلمة حينما ألقاه قومه يف النار انتصاراً آلهلتهم، فقال اهللا للنار: أي" حني ألقي يف النار"
}يماهرلَى إِبالماً عسداً وركُونِي ب {.  

التوكُّل على اهللا سبحانه وتعاىل، وبيان مثراته، : ، فهذا فيه} الْوكيلُحسبنا اُهللا ونِعم {: والشاهد يف قوله
  .وأن مثرة التوكُّل على اهللا حولت النار إىل برد وسالم على إبراهيم عليه الصالة والسالم

  .فضيلة هذه الكلمة، ومثرة التوكُّل على اهللا سبحانه وتعاىل: فهذا فيه
إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم {: ه علَيه وسلَّم حني قالوا لهوقاهلا حممد صلَّى اللَّ: "قوله
  لَما حصلت غزوة بدر يف السنة الثانية من اهلجرة، وانتصر" اآلية} إِمياناً

)٢/٦٥(  

  

تشاور املشركون يف مكة املسلمون فيها، وقتلوا صناديد الكفُار ورؤساءهم، وغَنِموا أمواهلم؛ عند ذلك 
بقيادة أيب سفيان بن حرب، وأرادوا غزو رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم انتقاماً لرؤسائهم الذين قُتلوا 
-يف بدر، وآلبائهم وألمواهلم اليت أُخذت، فاجتمعوا بقيادة أيب سفيان بن حرب، وجاءوا جبيوش عظيمة 

ي يقع مشايل شرق املدينة، فخرج إليهم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ونزلوا عند أحد، وهو اجلبل الذ
  .هل خيرج إليهم، أو يبقى يف املدينة؟: بأصحابه بعد التشاور معهم

 فكان الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مييل إىل البقاء يف املدينة، وهو رأي عبد اهللا بن أُيب، ولكن الصحابة
الذين مل حيضروا بدراً ندموا ندامة شديدة وعزموا على الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن خيرج إليهم 

  .ليخرجوا كما خرج إخوام يف بدر، ليستدركوا ما حصل وما فات عليهم يف بدر
وخرج املسلمون معه، ورجع فالرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نزل على رغبة هؤالء الصحابة وخرج، 

  .عبد اهللا بن أيب املنافق مع مجاعة من املنافقني، واخنذل من العسكر
فخرج الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بأصحابه وعسكر عند أحد، ونظّم أصحابه، وجعل مجاعةً من 

  .الرماة على اجلبل ليحموا ظهور املسلمني أن يأتيهم الكفّار من اخللف
 دارت املعركة وصار النصر للمسلمني، فصاروا جيمعون املغامن، فلما رأى الذين على اجلبل أن مثّ

أصحام جيمعون املغامن ظنوا أن املعركة قد انتهت؛ أرادوا الرتول من اجلبل ليشاركوا يف مجع الغنائم، 
 هلَيع لَّى اللَّهر، ألن الرسول صيبقال هلمفمنعهم قائدهم عبد اهللا بن ج لَّمسال تتركوا اجلبل سواء : "و

، ولكنهم رضي اهللا عنهم اجتهدوا ونزلوا من اجلبل، وأما رئيسهم فبقي طاعةً لرسول "انتصرنا أو هزمنا
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاهللا ص.  
كاً يعرف  اجلبل قد فرغ، وكان قائداً حمن- وكان يوم ذاك على الشرك-فلما رأى خالد بن الوليد

السياسة احلربية؛ دار مبن معه من كتيبة اخليل، وانقضوا على املسلمني من خلف ظهورهم، واملسلمون مل 



يشعروا، فدارت املعركة من جديد، وعاقب اهللا املسلمني بسبب هذه املخالفة اليت حصلت من بعضهم 
قال تعاىلوالعقوبة مشلت املخالفني وغري املخالفني، ألن العقوبة إذا نزلت ت ،مع :} نيبصةً ال تنتقُوا فاتو

  .} الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً

)٢/٦٦(  

  

فدارت املعركة من جديد، وأصاب املسلمني ما أصام من القرح، واستشهد منهم سبعون من خيار 
رسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، الصحابة من املهاجرين واألنصار، وعلى رأسهم محزة بن عبد املطّلب عم ال

بل إن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أصابه ما أصابه؛ فكُِسرت رباعيته، وشج يف رأسه، وسقط يف 
فأصاب املسلمني مصيبة عظيمة، ولكن أهل اإلميان ال يتغير موقفهم وال . حفرة، وأُشيع أنه قد مات

بلغ األمر، ال تضعف عزميتهم، اجتمعوا حول الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يذُبون يتزحزح أبداً مهما 
عنه، وحيمونه من سهام املشركني، واملعركة ال تزال مستمرة، والرسول مشجوج، واملغفَر قد هشم على 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرأسه ص.  
مداً صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مل يقتل، فحينئذ فرح املسلمون فرحاً شديداً، مثّ انتهت املعركة، وأُعلن أنّ حم
  .واغتاظ املشركون غيظاً شديداً

فانصرف املشركون إىل مكّة، والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أمر أصحابه أن يدفنوا الشهداء، وأن يدفنوا 
رة األموات، ولضعف املسلمني يف هذه احلالة، فدفنوهم يف مكان االثنني والثالثة يف قربٍ واحد، لكث

  .الشهداء املعروف عند أحد، ومحلوا اجلرى إىل املدينة
ولَما وصلوا إىل املدينة جاءهم مندوب من أيب سفيان بأنه سيعيد الكرة عليهم، ويرجع عليهم ويستأصل 

تهم، فما زادهم ذلك إالَّ إمياناً، وأمر الرسول صد أن بقيالذين خرجوا معه إىل أُح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه
خيرجوا وال خيرج معهم غريهم، فخرجوا مع الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جبراحهم ونزلوا يف مكان 

  . ينتظرون الكفّار- قريب من املدينة -)محراء األسد: (يقال له
ول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خرج يف أَثَرهم ويف طلبهم أصام الرعب، ملا بلغ أبا سفيان ومن معه أن الرس

فمضوا إىل مكة خائفني من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ورجع . ما خرجوا إالَّ وفيهم قوة: وقالوا
  .املسلمون إىل املدينة ساملني

جابوا للَّه والرسولِ من بعد ما أَصابهم الْقَرح للَّذين أَحسنوا الَّذين است{: وأنزل اهللا سبحانه وتعاىل قوله
يمظع را أَجقَواتو مهن١٧٢(م( (مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه ينالَّذ {.  

  فَاخشوهم فَزادهم إِمياناً وقَالُوا حسبنا{قيتهم هذا قول أيب سفيان أننا نأيت ونقضي على ب
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فَانقَلَبوا بِنِعمة من اِهللا وفَضلٍ لَم يمسسهم سوٌء واتبعوا رِضوانَ اِهللا واُهللا ذُو فَضلٍ * )اُهللا ونِعم الْوكيلُ 
  .} )١٧٤(عظيمٍ

ى اهللا سبحانه وتعاىل، وهذه مثرات االعتماد على اهللا، كما صارت النار برداً هذه مثرات التوكُّل عل
وسالماً على إبراهيم؛ صارت هذه املعركة وهذه التخويفات برداً وسالماً على صحابة رسول اهللا صلَّى 

لَّمسو هلَيع اللَّه.  
  :فقه الباب وما يستفاد من النصوص، وذلك يف مسائل

يؤخذ من هذه اآليات وأثر ابن عباس رضي اهللا عنهما أن التوكُّل على اهللا عبادة جيب : ىلاملسألة األو
  .إخالصها هللا سبحانه وتعاىل، وأن التوكُّل من أعظم أنواع العبادة

التوكُّل على غري اهللا فيما ال يقدر عليه إالَّ اهللا شرك أكرب، كالذين يتوكّلون على : املسألة الثانية
و على أصحاب القبور، أو على األولياء والصاحلني يف جلْب األرزاق، ودفع املضار، وشفاء األصنام، أ

  .املرضى، وغري ذلك
وعلَى {: أنّ التوكُّل على اهللا شرط يف صحة اإلميان لقوله تعاىل: يؤخذ من هذه النصوص: املسألة الثالثة

نِنيمؤم متكَّلُوا إِنْ كُنو{: ه تعاىل، وقول} اِهللا فَتمهقُلُوب جِلَتاُهللا و رإِذَا ذُك ينونَ الَّذنمؤا الْممإىل } ...إِن
  .؛ فدلّ على أن التوكل على اهللا شرطٌ لصحة اإلميان} وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ{: قوله تعاىل

 مذهب أهل السنة واجلماعة أن اإلميان يزيد وينقص كما هو: يؤخذ من هذه النصوص: املسألة الرابعة
  .اإلميان شيء واحد ال يزيد وال ينقص: خالفاً للمرجئة الذين يقولون

، فدلّ } زادتهم إِمياناً{: هذه اآلية: وهذه مسألة عظيمة معروفة عند أهل السنة واجلماعة، ومن أدلتها
و ينقص، فمن الزِم الزيادة على أن اإلميان يزيد، وإذا كان يزيد فهو ينقص، ألن كل شيء يزيد فه

  .النقصان
  .} أَيكُم زادته هذه إِمياناً فَأَما الَّذين آمنوا فَزادتهم إِمياناً وهم يستبشرونَ{: وكما يف قوله تعاىل

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعبة، أعالها: "وكذلك قوله صوسبعون ش عال إله إال اهللا، : "قولُ: اإلميان بِض
  .دلّ على أن اإلميان يتفاوت، منه ما هو أعلى ومنه ما هو دون ذلك" إماطة األذى عن الطريق: وأدناها
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لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهره بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع : "وقال صمن رأى منكم منكراً فليغي
  .دلّ على أن اإلميان يضعف" إلميانفبقلبه وذلك أضعف ا

فدلّ " أنه يخرج من النار من كان يف قلبه أدىن أدىن مثقال حبة من خردل من إميان: "ويف احلديث اآلخر



  .على أن اإلميان ينقص حىت يصري كوزن احلبة من اخلردل، وأنه يزيد حىت يكون كاجلبال
عة، ويف ذلك أيضاً رد على اخلوارج واملعتزلة الذين فاإلميان يزيد وينقص، هذا مذهب أهل السنة واجلما

  .يكفّرون بالذنوب الكبائر
يف احلديث دليلٌ على وجوب األخذ باألسباب مع التوكُّل على اهللا سبحانه؛ ألنه لَما : املسألة اخلامسة

، } )٣( رزقْناهم ينفقُونَالَّذين يقيمونَ الصالةَ ومما{: ذكر التوكُّل على اهللا ذكرت األعمال، فقال
فالتوكُّل على اهللا ال يكفي، ال بد من األعمال الصاحلة، ال بد من الصالة والصيام واحلج واجلهاد يف 

  .سبيل اهللا، وفعل األسباب اليت تنفع مع التوكُّل على اهللا سبحانه وتعاىل
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  :]الباب الرابع والثالثون[
  :باب قول اهللا تعاىل* 
  .} )٩٩(أَفَأَمنوا مكْر اِهللا فَال يأْمن مكْر اِهللا إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ{

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ألن األمن من مكر اهللا والقنوط من رمحته " كتاب التوحيد"هذا الباب وضعه املصنف رمحه اهللا يف 

اب كله يف موضوع التوحيد ومكمالته وبيان مناقضاته ينقِّصان التوحيد، وينافيان كماله، وهذا الكت
  .ومنفِّصاته

وهو عدلٌ منه سبحانه . إيصال العقوبة إىل من يستحقُّها من حيث ال يشعر: ومكر اهللا سبحانه وتعاىل هو
ومكَروا مكْراً {: ، وقال تعاىل} )٥٤(ومكَروا ومكَر اُهللا واُهللا خير الْماكرِين{: وتعاىل، واهللا تعاىل يقول

  .؛ فاملكر يف حق اهللا سبحانه وتعاىل عدل وجزاء حيمد عليه} )٥٠(ومكَرنا مكْراً وهم ال يشعرونَ
  .أما املكر من املخلوقني فهو مذموم ألنه بغري حق

، ونظري } )١٥(هِم يعمهونَاُهللا يستهزِئ بِهِم ويمدهم في طُغيانِ{: واملكر من اهللا نظري االستهزاء
وأَكيد ) ١٥(إِنهم يكيدونَ كَيداً{: ، ونظري الكيد} فَيسخرونَ منهم سخر اُهللا منهم{: السخرية

  .} نسوا اَهللا فَنِسيهم{: ، ونظري النسيان يف مثل قوله} )١٦(كَيداً
 من باب املقابلة واجلزاء، فهي عدلٌ منه سبحانه وتعاىل حيث إنه فهذه أمور تنسب إىل اهللا جل وعال ألا

يرتِّهلا فيمن يستحقُّها، فهي عدلٌ منه سبحانه؛ خبالف هذه الصفات من املخلوقني فإا مذمومة ألا يف 
  .غري حملها وألا ظلم للمخلوقني

ا ذكره اهللا عن األمم الكافرة اليت أحلّ اهللا ا هذه اآلية يف سياق م" } أَفَأَمنوا مكْر اِهللا{: " قوله تعاىل
عقوباته من قوم نوح، وقوم هود، وقوم صاحل، وقوم لوط، وقوم شعيب، الذين ذكرهم اهللا يف سورة 



علَّهم وما أَرسلْنا في قَرية من نبِي إِلَّا أَخذْنا أَهلَها بِالْبأْساِء والضراِء لَ{: األعراف، مثّ قال
الشدائد من اجلوع واخلوف والقحط وغالء األسعار، يفعل اهللا } بِالْبأْساِء والضراِء{، } )٩٤(يضرعونَ

ذلك م لعلهم يدعونه، ولعلهم يرجعون إىل اهللا ويتوبون، ويعلمون أن ما أصام بسبب ذنوم؛ لكنهم 
  .مل يرجعوا

  م، لَما مل يرجعوا عند النقَم استدرجهممثّ إن اهللا سبحانه استدرجهم بالنع
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: وهي} الْحسنةَ{بدل الشدة واجلوع واخلوف، بـ : أي} ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَة{: بالنعم قال تعاىل
  .الغناء والسعة والثروة؛ استدراجاً من اهللا سبحانه هلم

م ومنوا وصار هلم قوة واغتروا ذه النعمة؛ فهم مل يتوبوا عند يعين حىت كثروا وزادت قو} حتى عفَوا{
  .النقمة ومل يشكروا عند النعمة

هذه األمور جتري عادة، مرة رخاء ومرة شدة، مل يرجِعوا : قالوا} وقَالُوا قَد مس آباَءنا الضراُء والسراُء{
أصام من العقوبات يسبب ذنوم وأن ما أصام من النعمة األمر إىل اهللا سبحانه وتعاىل ويعلموا أن ما 
  .فهو فضلٌ من اهللا؛ بل نسبوا هذا إىل العادة

أن اهللا أخذهم يف مأمنهم حيث مل يتوقعوا : هذا هو املكر، وهو} فَأَخذْناهم بغتةً وهم ال يشعرونَ{
  .العقوبة

نا ال نغتر ذه النعم، وهذه الثروات، وهذه السعة؛ فنغفلُ عن ويف هذا حتذير لنا من اهللا سبحانه وتعاىل أن
  .شكر اهللا عز وجلّ، وال نعمل بطاعة اهللا، وال خناف من العقوبة ومن زوال هذه النعم

 والْأَرضِ ولَكن ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماِء{: مثّ قال سبحانه
؛ فالنعم إذا كانت مع املعاصي فهي استدراج، وإذا كانت } )٩٦(كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكِْسبونَ

  .مع الطاعات فإا نعمةٌ من اهللا تعاىل وعون على طاعته
ه وتعاىل على من يغتر بالنعم وينسى هذا استنكار من اهللا سبحان" } أَفَأَمنوا مكْر اِهللا{: " مثّ قال تعاىل

العقوبة أن يأخذهم على غرة وهم آمنون منعمون، مثّ ينقلهم من النعمة إىل النقْمة، ومن الصحة إىل األمل 
  .واملرض، ومن الوجود إىل العدم

  .ومن غري توقع هلاال يأمن عقوبة اهللا اليت ترتل على خفْية ومن غري تأهب : أي} فَال يأْمن مكْر اِهللا{
  .الذين حقّت عليهم اخلسارة اليت ال رِبح معها أبداً وال جناة منها أبداً} إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ{

  .فهو استفهام إنكار على من يقع منه مثل ذلك} أَفَأَمنوا مكْر اِهللا{: والشاهد يف قوله
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  .}  ربه إِلَّا الضالُّونَومن يقْنطُ من رحمة{: وقوله
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

فاألمن من مكر اهللا يستلزم عدم اخلوف من اهللا سبحانه وتعاىل، كما يستلزم االستمرار يف املعاصي 
  .وهذه حالة األشقياء من اخللق. والزيادة منها، ويستلزم ترك التوبة والرجوع إىل اهللا عز وجلّ

  . اهللا ينايف التوحيد؛ ألنه يدل على عدم اخلوف من اهللا عز وجلّواألمن من مكر
هذا استفهام إنكار من اهللا سبحانه وتعاىل، وهو مبعىن النفي، "} ومن يقْنطُ من رحمة ربه{: وقوله: "قال
  .ال أحد يقنط من رمحة ربه: أي
  .التائهون عن احلق" } إِلَّا الضالُّونَ{" 

 لَما جاءته املالئكة يف صورة أضياف يريدون إهالك - عليه الصالة والسالم-ملة قاهلا إبراهيموهذه اجل
 كرمياً مضيافاً، فلما جاءه هؤالء الرجال بادر إىل - عليه الصالة والسالم-قوم لوط، وكان إبراهيم

لوا ألم مالئكة، ويف آية أخرى بعجل مسني، وقربه إليهم، لكنهم مل يأك-ضيافتهم وجاء بعجل حنيذ 
واملالئكة ال يأكلون؛ فإبراهيم خاف أم أعداء، لكنهم طمأنوه، وأخربوه مبهمتهم، وأم جاءوا إلهالك 

  .هذه القرية
  .} فَال تكُن من الْقَانِطني{:  بالبشرى بالولد، وكان ال يولد له فاستبعد ذلك وقالوا له-أيضاً-وزادوه 

ال أحد يقنط من رمحة ربه : هذا حملّ الشاهد، أي" } )٥٦( من رحمة ربه إِلَّا الضالُّونَقَالَ ومن يقْنطُ{" 
 يعلمون من قدرة اهللا سبحانه وتعاىل -وخاصة األنبياء-عن احلق؛ ألن املؤمنني " } إِلَّا الضالُّونَ{" 

  .ما ال يعلمه غريهموفضله وإحسانه ما ال يعلمه غريهم، ويعلمون من قُرب رمحته وفرجه 
مهما كانت " } ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضالُّونَ{: " هذا إبراهيم عليه السالم أبو األنبياء يقول

احلال من الشدة ومن الضيق ومن احلرج؛ فإن املؤمن ال يقنط من رمحة اهللا، ألن اهللا قادر على كل شيء، 
  . الرامحنيال يعجزه شيء، وهو أرحم

  .أن الذي يقنط من رمحة ربه يكون من الضالني، والضالل ضد اهلدى: ففي هذه اآلية
  :مشروعية اجلمع بني اخلوف والرجاء؛ فاخلوف يف قوله: ويف هاتني اآليتني

)٢/٧٢(  

  

ومن يقْنطُ من {: " ، ويف اآلية الثانية "})٩٩(أَفَأَمنوا مكْر اِهللا فَال يأْمن مكْر اِهللا إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ{" 
ففيهما وجوب الرجاء وعدم القنوط من رمحة اهللا؛ فيجب اجلمع بينهما، بأن " } رحمة ربه إِلَّا الضالُّونَ

يكون خائفاً راجياً، ال يكون خائفاً فقط، ألن هذا يقنطه من رمحة اهللا سبحانه وتعاىل، وال يكون راجياً 



قط، ألن هذا يؤمنه من مكر اهللا؛ فإذا خاف اإلنسان وقنِط من رمحة اهللا مل يتب، وإذا أمن من مكر اهللا ف
  .فإنه ال يترك املعاصي بل يزيد منها

من اخلوارج، ألن اخلوارج وعيدية : ، يعين"من عبد اهللا باخلوف فقط فهو حروري: "وهلذا يقول العلماء
، وخيرجون العاصي من اإلسالم وخيلِّدونه يف النار، وهذا يأس من -ذ باهللاوالعيا-يأخذون بآيات الوعيد 

  .رمحة اهللا، نسأل اهللا العافية
ال يضر مع اإلميان معصية، كما : ألن املرجئة هم الذين يقولون" ومن عبد اهللا بالرجاء فقط فهو مرجئ"

  .طريقة املرجئة فيها أمن من مكر اهللاال ينفع مع الكفر طاعة، فطريقة اخلوارج فيها يأس من رمحة اهللا، و
أما أهلُ السنة واجلماعة فإم جيمعون بني اخلوف من عذاب اهللا، مع رجاء رمحة اهللا؛ فاخلوف مينعهم من 
املعاصي، ورجاء رمحة اهللا حيملهم على التوبة واالستغفار والندم على ما حصل منهم؛ هذه طريقة أهل 

إِنهم كَانوا يسارِعونَ في الْخيرات ويدعوننا رغَباً {:  تعاىل يف األنبياءالسنة واجلماعة وكما قال اهللا
نيعاشا خوا لَنكَانباً وهرباً} {وهرغَباً وجيمعون بني : الرغب هو الرجاء، والرهب هو اخلوف؛ يعين} ر

 يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب أُولَئك الَّذين{: اخلوف والرجاء، وكما يف قوله تعاىل
ويرجونَ رحمته ويخافُونَ {، } )٥٧(ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُوراً

هذَابجيمعون بني األمرين بني اخلوف والرجاء} ع.  
فيجب على املؤمن أن يكون معتدالً بني اخلوف والرجاء، ال يرجو فقط حىت يأمن من : " العلمقال أهل

  ".مكر اهللا، وال خياف فقط حىت ييأس من رمحة اهللا، بل يكون معتدالً

)٢/٧٣(  

  

 واليأس اإلشراك باهللا،: "وعن ابن عباس أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سئل عن الكبائر؟، فقال
  " .من روح اهللا، واألمن من مكْر اهللا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
اخلوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر، إذا اعتدال استطاع الطريان يف اجلو، وإذا اختلّ : "ويقولون

سري ، كذلك املؤمن، إذا تعادل فيه اخلوف والرجاء استطاع ال"واحد منهما سقط فال يستطيع الطريان
  .إىل اهللا سبحانه وتعاىل، وإذا اختلّ أحد الركنني اختلّ إميانه

عن الذنوب الكبائر؛ : أي" وعن ابن عباس أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سئل عن الكبائر؟: "قوله
  .العظيمة: مجع كبرية وهي

عبادة غري اهللا بأي : شراك باهللا عز وجلّ، وهواإل: فأكرب الكبائر. هذا اكرب الكبائر" اإلشراك باهللا: "فقال
نوع من أنواع العبادة وأيا كان هذا املعبود صنماً أو شجراً أو حجراً أو حيا أو ميتاً أو قرباً أو غري 



  .ذلك
ر ما دونَ ذَلك لمن إِنَّ اَهللا ال يغفر أَنْ يشرك بِه ويغف{: وهذا هو الذي ال يغفر إالَّ بالتوبة، قال تعاىل

لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن من {: ، وهذا هو الذي حيبط األعمال مجيعها، قال تعاىل} يشاُء
رِيناسالْخ {.  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهح اهللا: "قوله صوهذا مثل قوله تعاىل" واليأْس من ر " :} نمإِلَّا و هبر ةمحر نطُ مقْني
؛ فالقنوط من رمحة اهللا من أكرب الكبائر، ألن فيه إساءة ظن باهللا سبحانه وتعاىل، وألنه حيمل "} الضالُّونَ

قُلْ يا عبادي {: ال يغفر اهللا يل وإن تبت، واهللا سبحانه وتعاىل يقول: صاحبه على عدم التوبة ألنه يقول
ينالَّذ فُورالْغ وه هيعاً إِنمج وبالذُّن رفغاِهللا إِنَّ اَهللا ي ةمحر نطُوا مقْنال ت فُِسهِملَى أَنفُوا عرأَس 

يمح٥٣(الر (َونرصنال ت ثُم ذَابالْع كُميأْتلِ أَنْ يقَب نم وا لَهملأَسو كُمبوا إِلَى رأَنِيبو)توبوا إىل : } )٥٤
اهللا عز وجلّ؛ والتوبة تجب ما قبلها مهما كان الذنب الشرك والكفر وقتل النفس والزنا وشرب اخلمر 

: وأكل الربا؛ فالتوبة ال يبقى معها ذنب إذا كانت توبة صحيحة، والتائب من الذنوب كمن ال ذنب له
}لَه فَرغوا يهتنوا إِنْ يكَفَر ينلَّذقُلْ للَفس ا قَدم غفر هلم ما قد سلف فكيف } مفالكفّار إذا كانوا ي ،

  .بعصاة املؤمنني إذا تابوا؟، هم أوىل باملغفرة؛ فعفْو اهللا أعظم من ذنوم
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاألمن من مكر اهللا،: ومن أكرب الكبائر: أي" واألمن من مكر اهللا: "قوله ص  

)٢/٧٤(  

  

اإلشراك باهللا، واألمن من مكر اهللا، والقنوط من رمحة اهللا، واليأس : أكرب الكبائر: " ابن مسعود قالوعن
  .رواه عبد الرزاق"من روح اهللا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .والغفلة عن طاعة اهللا سبحانه وتعاىل. من عقوبته عند املعصية من حيث ال يشعر: أي

ار وغريهوهذا احلديث رواه البز.  
  .وبعضهم يرى أنه من كالم ابن عباس، وأنه موقوف، وبعضهم يضعفه

وقد ذكرت لكم أن الشيخ رمحه اهللا إذا ذكر مثل هذا احلديث الذي يف سنده مقال ال يذكره إالَّ وقبله 
  .أو بعده ما يؤيده من اآليات أو األحاديث اليت يسوقها يف الباب

} )٩٩(أَفَأَمنوا مكْر اِهللا فَال يأْمن مكْر اِهللا إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ{: "  السابقتانوهذا احلديث تؤيده اآليتان
، وكذلك اآليات اليت يف التحذير من الشرك وأنه أكرب "} ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضالُّونَ{" ، "

  .الكبائر
 مقال إالَّ أنه تؤيده األدلة الصحيحة، خصوصاً ما ذكره املؤلف رمحه اهللا فاحلديث هذا وإن كان يف سنده



  .من هاتني اآليتني، وبعضهم أثىن على سنده، فهو ليس مجمعاًَ على ضعفه
هذا فيه دليل على أن الذنوب تنقسم إىل كبائر وصغائر " أكرب الكبائر: "وعن ابن مسعود قال: "قال

أن جتعل : "أن النيب سئل أي الذنب أعظم؟ قال:  من بعض كما يف احلديثوالكبائر ختتلف، بعضها أكرب
: مثّ أي؟، قال: ، قلت"أن تقتل ولدك خشية أن يطْعم معك: "مثّ أي؟ قال: ، قلت"هللا نِدا وهو خلقك

  ".أن تزاينَ حبليلة جارك"
قتل :  باحلق، والسيما قتل القريب، مثلالشرك باهللا، وقتل النفس اليت حرم اهللا إالَّ: فهذه أعظم الكبائر

الزنا حبليلة اجلار، فالزنا حمرم عموماً، وهو كبرية، ولكن الزنا حبليلة اجلار أشد من الزنا : كذلك. االبن
نَ والَّذين ال يدعونَ مع اِهللا إِلَهاً آخر وال يقْتلُو{: بغريها حلرمة اجلرية، ومصداق ذلك يف قوله تعاىل

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ) ٦٨(النفْس الَّتي حرم اُهللا إِلَّا بِالْحق وال يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاماً
  .} إِلَّا من تاب) ٦٩(ويخلُد فيه مهاناً

  .ر اهللاسبق معىن األمن من مك" واألمن من مكر اهللا: "وقوله

)٢/٧٥(  

  

.....................................................................................  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .هذا سبق أيضاً معناه" والقنوط من رمحة اهللا"
 عز وجلّ وسوُء ظن باهللا القنوط واليأس متقارِبان، وكالمها فيه استبعاد لرمحة اهللا" واليأس من روح اهللا"

  .عز وجلّ
إِنه ال ييأَس من {: قال اهللا سبحانه وتعاىل على لسانه نبيه يعقوب عليه السالم" واليأس من روح اهللا"

، أما املؤمنون فال ييأسون من روح اهللا مهما بلغ م الكرب والشدة؛ } روحِ اِهللا إِلَّا الْقَوم الْكَافرونَ
م باهللا عز وجلّ وأمسائه وصفاته، وقُرب فَرجِه، وقُرب رمحته من عباده؛ فهم ال ييأسون من روح لعلمه

  .بل كلما اشتد اخلطب عظم رجاؤهم باهللا. اهللا مهما اشتدت م اخلُطوب، وضاق م احلال
 وموقف أيوب ومواقفهم معروفة، كموقف إبراهيم عليه السالم، وموقف يعقوب لَما فقد أوالده الثالثة،

  .عليه السالم الذي بلغ منه الضر مبلَغاً شديداً، مل ييأسوا من رمحة اهللا
وحممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَما أُخرِج هو وصاحبه أبو بكر يوم اهلجرة واختفيا يف الغار، وجاء 

ع لَّى اللَّهوأبو بكر حتت أقدامهم، يقول املشركون يف طلبهما، ووقفوا على الغار والرسول ص لَّمسو هلَي
يا أبا بكر، ما ظنك باثنني اهللا : "يا رسول اهللا، لو نظر أحدهم إىل موضع قدمه ألبصرنا، قال: أبو بكر
إِالّ تنصروه فَقَد نصره {: ، فأعمى اهللا أبصارهم ومل يروا رسول اهللا وصاحبه، كما قال تعاىل" ثالثهما؟



إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال تحزنْ إِنَّ اَهللا معنا فَأَنزلَ اُهللا اُهللا 
 وكَلمةُ اِهللا هي الْعلْيا واُهللا عزِيز سكينته علَيه وأَيده بِجنود لَم تروها وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَروا السفْلَى

يمك٤٠(ح( {.  
ولَما خرج إىل الطائف يدعوهم إىل اهللا، وردوا عليه ردا قبيحاً، وأغروا عبيدهم وسفاءهم برميه 

باحلجارة، هو ومواله زيد بن حارثة؛ ورجع وأهل مكة كلهم أعداء له؛ فجاء من الطائف وقد قابلوه 
يا رسول اهللا، :  خرج منهم لشدة أذاهم، فقال له مواله زيد بن حارثة-أيضاً-لة، وأهل مكة أسوأ مقاب

  " .يا زيد، إن اهللا جاعلٌ لما ترى فرجاً وخمرجاً: "كيف ترجع إليهم وهم قد أخرجوك، قال
شدة ، ال ييأسون مهما بلغ األمر ومهما بلغت ال-عليهم الصالة والسالم-هكذا مواقف أنبياء اهللا 

  لعلمهم برمحة اهللا عز وجلّ وقدرة اهللا عز وجلّ وعلم اهللا عز وجلّ حباهلم وأنه

)٢/٧٦(  

  

ال ختفى عليه خافية وال ختفى عليه أحوالُ عباده أبداً، ولكنه يبتليهم وميتحنهم ليكفِّر عنهم سيئام 
وجلّ وليتوبوا إىل اهللا عز م وليعظُم رجاؤهم باهللا عزوله احلكمة يف ذلك سبحانه .  وجلّوليخترب إميا

  .وتعاىل
عبد الرزاق بن همام الصنعاين، اإلمام اجلليل، شيخ العلماء واحملدثني، روى " رواه عبد الرزاق: "قوله
  .- رمحهم اهللا-اإلمام أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغريمها من كبار األئمة: عنه

  . الطربيابن جرير: وقوى إسناد هذا احلديث
  :فهذه النصوص يف هذا الباب يستفاد منها األحكام التالية

  .حترمي األمن من مكر اهللا والقنوط من رمحة اهللا، وأما ينقِّصان كمال التوحيد وقد ينافيان التوحيد: أوالً
يكون أنه جيب على املسلم أن جيمع بني اخلوف والرجاء، فال خياف فقط وال يرجو فقط، وإمنا : ثانياً

  .خائفاً راجياً دائماً وأبداً، هذا هو التوحيد، وهو صفة أولياء اهللا
يف هذه النصوص أن املعلِّم والداعية يبدأ باألهم فاألهم؛ ألن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَما : ثالثاً

 الشرك أكرب الكبائر فبدأ به، مثّ أراد أن يعلِّم أصحابه الكبائر بدأ بأمهها وهو الشرك باهللا عز وجلّ، ألن
  .ذكر بعده األمن من مكر اهللا والقنوط من رمحة اهللا

ما رتب : "أن الذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر، وقد عرف العلماء الكبرية بأا: يف احلديثني: رابعاً
و تربأ النيب صلَّى اللَّه علَيه عليها حد يف الدنيا، أو وعيد يف اآلخرة، أو ختم بغضب، أو لعنة، أو نار، أ

: ، أو نفى عنه اإلميان كقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" ليس منا من فعل كذا: "وسلَّم من صاحبها، بأن قال
  .هذه ضوابط الكبرية" . ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن"



  .هي ما ليس كذلك مما حرمه اهللا وى عنه، ومل يصل إىل حد الكبريةأما الصغائر ف
ولكن ال حيمل هذا اإلنسان على أنه يتساهل بالصغائر، ألن الصغائر إذا تسوهل ا جرت إىل الكبائر؛ 

  والصغرية تعظُم حىت تكون كبرية مع اإلصرار؛

)٢/٧٧(  

  

والصغائر .  سواء، بل هي فيها صغائر وفيها كبائرليست الذنوب على حد: فال يتساهل فيها؛ لكن
  .} الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْأثْمِ والْفَواحش إِلَّا اللَّمم{: تسمى اللَّمم، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل

فَيِ النهارِ وزلَفاً من وأَقمِ الصالةَ طَر{: والصغائر تكفَّر باألعمال الصاحلة، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل
ئَاتيالس نبذْهي اتنسلِ إِنَّ الْحالصغائر: يعين} اللَّي.  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها : "وقال صمالصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان كفّارات ل
  " .بينهن إذا اجتنِبت الكبائر

ر باألعمال الصاحلة، أما الكبائر فإا ال تكفَّر إالَّ بالتوبة، إالّ إذا شاء اهللا أن يعفو عن فالصغائر تكَفَّ
صاحبها وهي دون الشرك فإا قابلة للعفو من اهللا سبحانه وتعاىل؛ فهي تكفَّر إما بعفو اهللا وإما بالتوبة، 

  .} فر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُءإِنَّ اَهللا ال يغ{خبالف الشرك فإنه ال يكفَّر إالَّ بالتوبة، 

)٢/٧٨(  

  

  :]الباب اخلامس والثالثون[
  باب من اإلميان باهللا الصرب على أقدار اهللا* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
يد، وأنّ عدم الصرب على أن الصرب على أقدار اهللا من مكمالت التوح: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد

أقدار اهللا يكون من منقِّصات التوحيد؛ وهذا الكتاب املبارك صنفه الشيخ يف بيان التوحيد ومكمالته 
  .ويف بيان منافياته ومنقِّصاته

  .هذا باب: مرفوع على أنه مبتدأ حمذوف تقديره" باب: "فقوله
الصرب على أقداره : ن شعب اإلميان باهللا عز وجلّمن خصال اإلميان باهللا، وم: أي" من اإلميان باهللا"

  .أن ذلك يدخل يف اإلميان باهللا، الذي هو أول أركان اإلميان الستة: سبحانه وتعاىل، أي
واعتقاد "اجلوارح : يعين" قول باللسان، وعمل باألركان: "- كما عرفه أهل السنة واجلماعة-واإلميان
  .هذا هو اإلميان". اعة، وينقص باملعصيةيزيد بالط"بالقلب : يعين" باجلَنان



} واصرب نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم{: احلبس، قال اهللا تعاىل لنبيه: الصرب لغة" الصرب على أقدار اهللا"
  .احبسها مع هؤالء: أي

  .حبس النفس على طاعة اهللا سبحانه وتعاىل وترك معصيته: وأما يف الشرع فالصرب هو
صرب على طاعة اهللا، وصرب عن حمارم اهللا، وصرب على أقدار اهللا : أن الصرب له ثالثة أنواع: كر العلماءوذ

  .املؤلمة
بأن يؤدي اإلنسان ما أمر اهللا تعاىل به؛ وإن كان فيه مشقّة عليه، وإن : صرب على طاعة اهللا: فاألول

س، ويقوم لصالة الفجر ويترك النوم، ويقوم كانت نفسه تريد الراحة؛ فإنه يصرب، فيقوم للصلوات اخلم
لصالة الليل ويترك النوم، ويصوم ويترك الطعام والشراب، ويترك األهل؛ طاعة هللا سبحانه وتعاىل، 
وجياهد يف سبيل اهللا ويصرب على اجلراح وعلى اآلالم وعلى مالقاة األعداء، ويصرب على طاعة اهللا 

  .من تعبسبحانه وتعاىل، ألن الطاعة البد فيها 
فيتجنب ما ى اهللا تعاىل عنه، والنفس تنازعه تريد الشهوات احملرمة، فهو : صرب عن حمارم اهللا: الثاين

  يصرب على حبسها عنها وإمساكها عنها، وإن كانت

)٢/٧٩(  

  

تنازعه وتدعوه، وكذلك شياطني اإلنس واجلن يدعونه ويرغِّبونه وحيسنون له القبيح، لكن ميسك نفسه 
  .حيبسها عن حمارم اهللاو

فإن أصابه مرض أو أصابته مصيبة يف ماله أو ولده أو يف قريبه فإنه : صرب على أقدار اهللا املؤلمة: والثالث
الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا * وبشرِ الصابِرِين {:  تعاىل-هذا من اإلميان باهللا، قال. يصرب وال جيزع

ا لونَإِناجِعر ها إِلَيإِنو يعرفون أن هذا من اهللا، وأنه بقضاء اهللا وقدره؛ فال جيزعون وال } )١٥٦(لَّه ،
  .يتسخطون

  .أما أقدار اهللا غري املؤملة اليت تالئم النفس فهذه ال حتتاج إىل صرب، ألن النفس متيل إليها
  :- أيضاً-وا أنه ثالثة أنواع  ذكر- الصرب على أقدار اهللا املؤملة-وهذا النوع األخري

  .حبس النفس عن اجلزع: النوع األول
  .حبس اللسان عن التشكِّي لغري اهللا سبحانه وتعاىل: والنوع الثاين

  .حبس اجلوارح عن لطم اخلدود وشق اجليوب: والنوع الثالث
 فال إميان ملن ال صرب الصرب من الدين مبرتلة الرأس من اجلسد؛: "ويقول أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه

؛ مما يدلّ على "وجدت أنّ اهللا ذكر الصرب يف القرآن يف تسعني موضعاً: "، ويقول اإلمام أمحد رمحه اهللا"له
  .أمهيته، وعلى عظَم شأنه



فالصرب له مقام عظيم يف الدين، والبد للمؤمن من الصرب لما يواجه يف هذه احلياة من املشاكل ومن 
  .بات لكنه يصرب عليها طاعة هللا سبحانه وتعاىلاملشاق والصعو

ما قضاه اهللا سبحانه وتعاىل يف خلقه، فإن كلَّ شيء : أقدار مجع قدر، والقدر" على أقدار اهللا: "وقوله
جيري يف هذا الكون فإنه مقدر، ليس هناك شيء جيري بدون تقدير اهللا سبحانه وتعاىل؛ فاهللا علمه وقدره 

ما أكتب؟ : ، قال"اكتب: " حيدث فيه، فإنه سبحانه وتعاىل أول ما خلق القلم قال لهوكتبه ووقّته بوقت
، فكتب يف اللوح احملفوظ كلَّ شيء؛ فما من شيء جيري إالَّ "اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة: "قال

 يف اللوح وهو مقدر من اهللا سبحانه وتعاىل ومؤقّت بوقت ال يتقدم عليه وال يتأخر عليه ومكتوب
  .احملفوظ

  :كما قال جربيل للنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم. واإلميان بالقضاء والقدر أحد أركان اإلميان الستة

)٢/٨٠(  

  

  .} ومن يؤمن بِاِهللا يهد قَلْبه{: وقول اهللا تعاىل
  ".ضى ويسلِّمهو الرجل تصيبه املصيبة، فيعلم أا من عند اهللا، فري: "قال علقمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر : اإلميان: "أخربين عن اإلميان؛ قال

إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه {: ؛ فجعل اإلميان بالقدر ركناً من أركان اإلميان؛ واهللا تعاىل يقول" خريه وشره
قدر اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ": "الصحيح"، وكما يف } )٤٩(درٍبِقَ

فما من شيء جيري يف هذا الكون من صغري أو كبري إالَّ وقد قدره اهللا " . ألف سنة، وعرشه على املاء
  .سبحانه وتعاىل

: هذا بعض آية من سورة التغابن، وأوهلا قوله تعاىل"} بهومن يؤمن بِاِهللا يهد قَلْ{: وقول اهللا تعاىل: "قال
}يملٍء عياُهللا بِكُلِّ شو هقَلْب دهبِاِهللا ي نمؤي نماِهللا و إِلَّا بِإِذْن ةيبصم نم ابا أَص١١(م( {.  

ناس من أول اخلليقة إىل آخرها، فإن أن مجيع املصائب اليت ترتل بال: يعين} ما أَصاب من مصيبة{: فقوله
  .اهللا قدرها، ليس هناك مصيبة حتدث يف العامل إالَّ وقد قّدرها اهللا سبحانه وتعاىل

  :بقضائه وقدره؛ ألن إذن اهللا على نوعني: أي} إِلَّا بِإِذْن اِهللا{
  .بتقديره ومشيئته: أي} لَّا بِإِذْن اِهللاوما هم بِضارين بِه من أَحد إِ{: إذنٌ قدري كوين، مثل قوله تعاىل

فَهدى اُهللا الَّذين آمنوا لما اختلَفُوا فيه من الْحق {: قوله تعاىل: اإلذن الشرعي، مثل: والنوع الثاين
بشرعه: أي} بِإِذْنِه.  
: عيين الثالثة الذين همعلقمة النخعي التابعي من كبار التابعني، وأحد النخ: هو" علقمة: قال: "قوله



  .علقمة واألسود وإبراهيم من تالميذ ابن مسعود
ترتل به املصيبة، إما يف نفسه وإما يف ماله وإما يف ولده : يعين" هو الرجل تصيبه املصيبة: "ومعىن قوله

ا وقضاها، وما وإما يف أهله وإما يف أقاربه، فال جيزع، ولكن يعلم أا من عند اهللا، يعلم أن اهللا قد قدره
. لو أين فعلت كذا، لو أين عملت كذا ما نزلت يب املصيبة: قضاه اهللا وقدره فالبد أن يقع، فال يقول

  فاملؤمن

)٢/٨١(  

  

اثنتان يف الناس مها م : "أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة
  " .نياحة على امليتالطعن يف النسب، وال: كفر

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
يعلم هذا فيهون عليه األمر، يعلم أا من عند اهللا فريضى بقضاء اهللا، وال جيزع وال يسخط، ويسلِّم هللا 

  .عز وجلّ، ولقضاء اهللا وقدره
يرضى بقضاء اهللا ويسلِّم : ينيع} ومن يؤمن بِاِهللا{: وقد مسى اهللا هذا التسليم وهذا الرضى إمياناً، فقال

  .إن اهللا مسى الصرب على املصيبة والرضى بقضاء اهللا وقدره إمياناً: له، وهذا هو الشاهد
}هقَلْب دههداية قلبه، ألن اهللا جيعل يف قلبه اإلميان : فثمرة الرضاء بقضاء اهللا والصرب واالحتساب} ي

  .هللا وقدرهوالبصرية والنور، وهذه مثرة الصرب على قضاء ا
أما الذي جيزع فإن ذلك يسبب العكس، يسبب عمى قلبه، واضطراب نفسه، فهو يكون دائماً يف 

  .أما املؤمن فهو مرتاح، من هذا كله. اضطراب وقلق
  :فدلّت اآلية على مسائل عظيمة

  .أن املصائب كلها بقضاء اهللا وقدره: املسألة األوىل
  .صرب عليها من خصال اإلميان، ألن اهللا مساه إمياناًأن الرضى ا وال: املسألة الثانية
  .أنّ ذلك يثمر هداية القلب إىل اخلري وقوة اإلميان واليقني: املسألة الثالثة

  .إخل" اثنتان من الناس: "أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة: قال
ع لَّى اللَّهقوله صلَّمسو هلتان: يعين" اثنتان: "لَيصخ.  

يف بين آدم حىت ولو كانوا مسلمني فإنه يوجد يف بعض املسلمني بعض خصال اجلاهلية " يف الناس"
  .وبعض خصال الكفر الذي ال خيرج من امللة

 عرف بـ الكفر األصغر، أما إذا: هو كفر أصغر، ألن الكفر إذا نكِّر فإنه يراد به" مها م كفر" 
" ترك الصالة: بني العبد وبني الكفر والشرك: "الكفر األكرب، كما يف قوله: فإنه يراد به) األلف والالم(



، وليس كلُّ من قام به خصلة من خصال الكفر يكون كافراً خالصاً، وإمنا يكون فيه خصلة من خصال 
  الكفر، كما أنه

)٢/٨٢(  

  

  " . منا من ضرب اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهليةليس: "وهلما عن ابن مسعود مرفوعاً
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ليس كلُّ من فيه خصلة من خصال النفاق يكون منافقاً خالصاً، وإمنا تكون فيه خصلة من خصال 
  .النفاق

  .تقدم الكالم عليه يف باب سابق" الطعن يف النسب: "فاخلصلة األوىل
إظهار اجلَزع على امليت، كما كان أهل اجلاهلية : والنياحة معناها" النياحة على امليت: "واخلصلة الثانية

  .يفعلونه
  .الصرب على موت األقارب أو موت األحباب: واملطلوب والواجب

ى على ابنه وال مينع هذا أن اإلنسان يتألّم ويبكي، فالبكاء ال مانع فيه، والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بك
إن العني تدمع، والقلب حيزن، وال نقول إالَّ ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم : "إبراهيم، وقال

  .وهذا من الرمحة، وأيضاً هذا ال يستطيع اإلنسان حبسه" . حملزونون
إظهار فاآلية دلّت على أن الصرب والرضى من خصال اإلميان، واحلديث دلّ على أن اجلزع من املصيبة و

  .اجلزع أنه من خصال الكفر؛ فهما متضادان
  .إخل" ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب"وهلما عن ابن مسعود مرفوعاً : قال
  .البخاري ومسلم: أي" وهلما: "قوله

  .إىل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: أي" عن ابن مسعود مرفوعاً"
يت عن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم على معاص تصدر من الناس من هذه الكلمة كثرياً ما تأ" ليس منا"

ليس منا من تشبه : "، وقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" من غشنا فليس منا: "باب التحذير منها، مثل قوله
  .، ومنه هذا احلديث" بغرينا

ل ذلك، ولكن ليس معناها أنه خيرج من اإلسالم، وإمنا الرباءة ممن فع: معناها" ليس منا"وهذه الكلمة 
أا من ألفاظ الوعيد، وال تفسر، لكن مع اعتقاد : وأحسن ما يقال فيها. التنفري من هذا العمل: معناها

أنّ هذا ال يدل على اخلروج من الدين ألدلّة أخرى دلَّت على أن أصحاب الكبائر اليت دون الشرك ال 
  .ينخيرجون من الد

)٢/٨٣(  



  

  .والنياحة من الكبائر، لكنها دون الشرك؛ فال تخرِج من الدين
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهألن . ضرب اخلدود جزعاً من املصيبة كفعل اجلاهلية" من ضرب اخلدود: "وقوله ص

  .املشروع الصرب، وهذا عكسه، وهذا من باب الغالب
  .زعاً من املصيبةجيوب الثياب؛ ج: أي" وشق اجليوب"
ما كان : نادى عند املصيبة باأللفاظ اليت تقوهلا اجلاهلية، واملراد باجلاهلية: يعين" ودعا بدعوى اجلاهلية"

فال جيوز أن نقول بعد بعثة النيب صلَّى اللَّه علَيه . قبل بِعثة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف وقت الفترة
لَّمسو :اس يف جاهلية جهالءالنهذا ال جيوز أبداً، ألن اهللا رفع اجلاهلية ببعثة . اس يف اجلاهلية، أو الن

هذا من : - مثالً-قد تبقى خصالٌ من خصال اجلاهلية، فيقال: الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ولكن
اجلاهلية يكون من أهل وليس من قام به خصلة من خصال . اجلاهلية، وهذا من خصال اجلاهلية

  .فال جيوز إطالق اجلاهلية بعد بِعثة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم. اجلاهلية
. واعضداه، وانصرياه، واكذا وكذا: أن يتلفّظ بألفاظ اجلاهلية، كأن ينادي ويقول: ومن دعوى اجلاهلية

وكذا .  ذلك من دعوى اجلاهليةكل. وكذا إثارة العصبيات والقوميات واحلزبيات، وما إىل ذلك
  .التعصب لألقوال واملذاهب اليت ال دليل عليها

  ".كل من تعصب إىل مذهب، أو تعصب إىل قبيلة: املراد بدعوى اجلاهلية: "قال ابن القيم رمحه اهللا
 ألحد فالعصبية اجلاهلية والنخوة اجلاهلية كلُّه يدخل يف دعوى اجلاهلية، فال جيوز للمسلم أنه يتعصب

العلماء أو ألحد املذاهب وال يقبل غري هذا املذهب أو ال يقبل غري هذا الرجل من العلماء، فهذه عصبية 
  :أو يتعصب لقبيلته إذا كانت على خطأ، كما يقول الشاعر. جاهلية

 تة إنْ غَود... وهل أنا إالَّ من غَزِيشد غزية أَرشروإن ت تيغَو  
 أن يتبع احلق سواء كان مع إمامه أو مع غريه، وسواء كان مع قبيلته أو مع :والواجب على املسلم

يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني بِالْقسط شهداَء للَّه ولَو علَى {: غريها، واهللا سبحانه وتعاىل يقول
بِنيالْأَقْرنِ ويدالأَوِ الْو فُِسكُمأَن {.  

)٢/٨٤(  

  

إذا أراد اهللا بعبده اخلري عجل له بالعقوبة يف الدنيا، : "وعن أنس أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
  " .وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حىت يوايف به يوم القيامة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ة لألشخاص، وال جتوز العصبية للقبائل، وإمنا املسلم يتبع فال جتوز العصبية للمذاهب، وال جتوز العصبي



فاملسلم يدور مع احلق أينما كان، . احلق مع من كان، وال يتعصب، وال يترك احلق الذي مع خصمه
والرجوع إىل احلق خري من التمادي . سواًء كان يف مذهبه، أو مع إمامه، أو مع قبيلته، أو حىت مع عدوه

، والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم } وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى{:  تعاىل يقوليف الباطل، واهللا
  " .قل احلق ولو كان مرا: "يقول
  ".إخل" إذا أراد اهللا: "وعن أنس أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: "قال

ع لَّى اللَّهقوله صلَّمسو هل له : من عالمة إرادة اهللا بعبده اخلري: أي" إذا أراد اهللا بعبده اخلري: "لَيأن يعج
عليهم -العقوبة على ذنوبه؛ ألن الذنوب تصدر من اإلنسان بكثرة، ليس هناك أحد معصوم إالَّ األنبياء 

؛ واإلنسان تصدر منه "  التوابونكلكم خطّاء وخري اخلطّائني" فيما عصمهم اهللا منه، -الصالة والسالم
ذنوب كثرية وخمالفات؛ فإذا أراد اهللا بعبده خرياً عجل له العقوبة على هذه املعاصي يف الدنيا حىت 

  .يطهره، وحىت ينتقل إىل الدار اآلخرة ليس عليه ذنوب فيدخل اجلنة
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفال ترتل به عقوبة، مع أنه يعصي ويزين " سك عنهوإذا أراد بعبده الشر أم: "وقوله ص

وهذه عالمة شر، من . وخيالف أوامر اهللا سبحانه وتعاىل، ومع هذا ينعم ويصح يف جسمه، وال ميرض
  .أجل أن تبقى عليه ذنوبه

ها شيء، يرجع إىل اهللا يف الدار اآلخرة وذنوبه عليه مل يحطُّ عنه من: يعين" حىت يوايف به يوم القيامة"
  .فيعذَّب ا يوم القيامة، فدلّ هذا على أن صحة اإلنسان الدائمة ليست عالمة خري

ودلّ هذا على أن اخلري والشر كلُّه مقدر من اهللا سبحانه وتعاىل وبقضاء اهللا وقدره، وهو قدر الشر 
  .اناًحلكمة وقدر اخلري حلكمة ال يقدر شيئاً إالَّ حلكمة عظيمة، ابتالًء وامتح

)٢/٨٥(  

  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهظَم اجلزاء من عظم البالء، وإن اهللا تعاىل إذا أحب قوماً : "وقال النيب صإن ع
  .حسنه الترمذي" ابتالهم؛ فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .إخل" إن عظم اجلزاء: "سلَّموقال النيب صلَّى اللَّه علَيه و: "قال
هذا حديث آخر، واملؤلف رمحه اهللا قرن بينهما ألن راويهما " وقال النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "قوله

  .واحد وهو أنس، والذي خرجهما واحد وهو الترمذي، فلذلك ساقهما املصنف سياقاً واحداً
  .انه وتعاىلعند اهللا سبح: أي" إن عظَم اجلزاء"
وذلك أن املبتلى إذا صرب ورضي بقضاء اهللا وقدره فإن اهللا جيزيه على ذلك اخلري " مع عظَم البالء"

ومن يؤمن بِاِهللا يهد قَلْبه واُهللا {: العاجل واآلجل، فيجزيه اجلزاء العظيم آجِالً وعاجالً كما قال تعاىل



يملٍء عيالصرب واالحتساب، وهذا مع } بِكُلِّ ش.  
االبتالء واالمتحان، فيصاب اإلنسان بالشدة، ويصاب باملرض ويصاب بضياع املال : واملراد بالبالء هنا

ومن الناس من تتكاثر عليه املصائب وتتابع، وهذه عالمة خري إذا كان مؤمناً . ويصاب مبوت القريب
  .وصرب
أن وجود االبتالء :  حكمة أخرى، وهي- أيضاً-هذه" وإن اهللا تعاىل ذا أحب قوماً ابتالهم: "وقوله

واالمتحان الذي يصيب املسلمني دليلٌ على حمبة اهللا هلم، ولَما أحبهم ابتالهم من أجل أن خيفِّف عنهم، 
  .ومن أجل أن ينتقلوا إليه وهم خملِّصون من الذنوب

 أجل أن ينتقلوا إىل اآلخرة بذنوم أن اهللا إذا مل حيب قوماً يمسك عنهم االبتالء، من: ومفهوم احلديث
  .فيعاقَبون عليها

وهذا دليل على أنّ اجلزاء من جنس . من اهللا سبحانه وتعاىل" فله الرضا"بقضاء اهللا وقدره " فمن رضي"
  .العمل

  .من اهللا سبحانه وتعاىل جزاًء وفاقاً" فله السخط"على قضاء اهللا وقدره " ومن سخط"
زاء من جنس العمل، ران من رضي بالقضاء والقدر، وصرب على املصائب؛ فهذا فيه دليل على أن اجل

  .فإن اهللا يرضى عنه وحيبه، وأن من مل يرض بالقضاء والقدر فإن اهللا يبغضه

)٢/٨٦(  

  

وهذه املصائب إمنا هي ابتالء وامتحان ليظهر الصابر من غري الصابر، وليترتب اجلزاء على ذلك من اهللا 
  .سبحانه وتعاىل

  :فيستفاد من هذه النصوص اليت ساقها املصنف فوائد كثرية
  .} ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْن اِهللا{: أن مجيع املصائب بقضاء اهللا وقدره: الفائدة األوىل

لك يرضى ويصرب، مسى ذ: يعين} ومن يؤمن بِاِهللا{ : أن الرضى بقضاء اهللا وقدره من اإلميان: الثانية
  .إمياناً

اإلميان : "الرضى بقضاء اهللا وقدره، وكما قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: أن اإلميان له خصال، منها: الثالثة
إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبةٌ من : قولٌ ال إله إالَّ اهللا، وأدناها: بِضع وسبعون شعبة أعالها

  " .اإلميان
  .}ومن يؤمن بِاِهللا يهد قَلْبه{: قضاء اهللا وقدره يسبب هداية القلوبأن الرضى ب: الرابعة

يستفاد من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن الطعن يف األنساب والنياحة على امليت من : اخلامسة
  .خصال اجلاهلية



  . األكربأنه ليس كلُّ من اتصف بشيء من أمور اجلاهلية يكون كافراً الكفر: السادسة
  .أن الكفر أنواع؛ كفر أكرب يخرج من امللة، وكفر أصغر ال يخرِج من امللّة: السابعة
أن شق احلبوب ولطم اخلدود ودعوى اجلاهلية أا كبائر، ألن : يستفاد من حديث ابن مسعود: الثامنة

  .النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تربأ ممن فعلها
ه جيب على املسلم االبتعاد عن خصال اجلاهلية، وأنّ كل ما كان من أمور اجلاهلية فهو فيه أن: التاسعة
  .مذموم
وصف اهللا سبحانه وتعاىل بالرضى والسخط؛ ومها صفتان من : يف حديث أنس رضي اهللا عنه: العاشرة

  .صفاته سبحانه وتعاىل تليقان جبالله، ليس كرضى املخلوق وال كسخط املخلوق
  أن: أنّ من عالمة إرادة اخلري باملؤمن: يف حديث أنس األول: ةاحلادية عشر

)٢/٨٧(  

  

أن يمسك عنه فال يقع به مصيبة : يصاب يف بدنه أو يف ماله أو يف قريبه، وأن من عالمة إرادة الشر به
هم املسلمون ال يزالون متخلِّفني وفي: حىت يوايف بذنوبه؛ ومن هنا يؤخذ الرد على هؤالء الذين يقولون

وأما الكفّار فإم عندهم تقدم وحضارة ورقي وأسلحة، وإىل . ، وفيهم املصائب..، وفيهم..تأخر، وفيهم
فهذا احلديث يبين أنه ليست السالمة من املصائب والسالمة من النكَبات دليلٌ على رضى اهللا . آخره

، } ملي لَهم ليزدادوا إِثْماً ولَهم عذَاب مهِنيإِنما ن{: سبحانه وتعاىل، وإمنا هذا من باب االستدراج هلم
وأما املسلمون فإم يصابون ذه األمور ليكفِّر اهللا ا عنهم، ومن أجل أن حياسبوا أنفسهم ويرجعوا عن 

  .أخطائهم

)٢/٨٨(  

  

  :]الباب السادس والثالثون[
  باب ما جاء يف الرياء* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما جاء فيه من الوعيد، وبيان أنه شرك حيبط العمل : أي" باب ما جاء يف الرياء: "قول الشيخ رمحه اهللا

  .الذي خالطه
أنّ فيه بيان نوعٍ من أنواع الشرك األصغر، وذلك أن هذا الكتاب : ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد

  .اده من الشرك األكرب أو ينقِّصه من الشرك األصغرصنفه الشيخ رمحه اهللا يف بيان التوحيد وبيان ما يض



  .شرك ظاهر، وشرك خفي: ولَما كان الشرك على نوعني
ما يكون يف األعمال الظاهرة كالذي يذبح لغري اهللا أو ينذر لغري اهللا أو يستغيث : فالشرك الظاهر هو

  .سمعونهبغري اهللا إىل غري ذلك من أنواع الشرك األكرب الذي يراه الناس وي
  .الشرك اخلفي، فهذا ال يراه الناس وال يعلمونه؛ ألنه يف القلوب: أما النوع الثاين وهو

فالشرك األول يكون يف األعمال الظاهرة، وهذا يف النيات واملقاصد القلبية اليت ال يعلمها إالَّ اهللا 
  .فلهذا عقد له الشيخ رمحه اهللا هذا الباب. سبحانه وتعاىل
  : من أنواع الشرك فهو من الشرك الظاهر، وهلذا يقول العالّمة ابن القيم رمحه اهللافكلُّ ما سبق

  ذا القسم ليس بقابل الغفران... والشرك فاحذره فشرك ظاهر 
  كان من حجر ومن إنسان... وهو اتخاذ الند للرمحن أيا 
  وحيبه كمحب الديان... يدعوه أو يرجوه مثّ خيافه 

  .عبادة األضرحة، وعبادة األشجار واألحجار، كل هذا شرك ظاهرفعبادة األصنام، و
  .أما الرياء فإنه شرك خفي ألنه يف املقاصد والنيات اليت ال يعلمها إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل

الرؤية، وذلك بأن يزين العمل ويحسنه من أجل أن يراه الناس وميدحوه ويثنوا : والرياء مأخوذٌ من
  .ري ذلك من املقاصد، فهذا يسمى رياًء، ألنه يقصد رؤية الناس لهعليه، أو لغ

)٢/٨٩(  

  

أن الرياء فيما يرى من األعمال اليت ظاهرها هللا وباطنها لغريه كالصالة : والفرق بني الرياء والسمعة
القراءة والذكر أما السمعة فهي لما يسمع من األقوال اليت ظاهرها هللا والقصد منها لغري اهللا ك. والصدقة

والوعظ وغري ذلك من األقوال، وقصد املتكلِّم أن يسمع الناس كالمه فيثنوا عليه، ويقولوا هو جيد يف 
الكالم، جيد يف احملاورة، جيد يف اخلُطْبة، إنه حسن الصوت يف القرآن، إذا كان حيسن صوته بالقرآن، 

  .الدروس من أجل أن ميدحه الناس فهذا سمعةألجل ذلك فإذا كان يلقي احملاضرات والندوات و
  :والرياء على قسمني

إذا كان قصد اإلنسان جبميع أعماله مراءاة الناس، وال يقصد وجه اهللا : شرك أكرب وهو: القسم األول
أبداً، وإمنا يقصد العيش مع املسلمني، وحقن دمه، وحفظ ماله، فهذا رياء املنافقني، وهو شرك أكرب، 

إِنَّ الْمنافقني يخادعونَ اَهللا وهو خادعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصالة قَاموا كُسالَى يراؤونَ {:  تعاىلقال اهللا
  .، وهذا ال يصدر من مؤمن} )١٤٢(الناس وال يذْكُرونَ اَهللا إِلَّا قَليالً

أن يكون العمل فيه قصد هللا وفيه : مال، وهوقد يصدر من مؤمن، ويكون يف بعض األع: القسم الثاين
  .قصد لغري اهللا



  .وهذا هو الشرك األصغر
  :وهذا النوع من الرياء له ثالثة حاالت

إن كان مقصوداً يف العمل من أوله واستمر معه إىل آخره فإنّ هذا عملٌ مردود، ال يقبله : احلالة األوىل
أن يمدح وأن يثىن عليه، واستمر معه الرياء إىل آخر فمن صلّى هللا وهو حيب . اهللا سبحانه وتعاىل

  .صالته؛ فهذا ال تقبل منه صالته، بدليل احلديث اآليت
فهذا إن تاب منه صاحبه يف احلال ودفعه، . أن يكون أصل العمل هللا مثّ يطرأ عليه الرياء: احلالة الثانية

صل العمل هللا وطرأ الرياء، مثّ دفعه وأخلص وأخلص العمل هللا؛ فإنه ال يضر صاحبه قوالً واحداً، ألن أ
  .العمل هللا وعاد إىل اإلخالص، فهذا ال يضره

)٢/٩٠(  

  

  .اآلية} قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد{: وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

إنه : فهذا موضع خالف بني أهل العلم؛ منهم من قال.  يطرأ يف أثناء العمل ويستمر معهأن: احلالة الثالثة
ذكر هذا التفصيل . إنه يثاب على قدر نيته هللا يف هذا العمل: حيبط العمل كالنوع األول، ومنهم من قال

  .احلافظ ابن رجب يف شرح األربعني
فَمن {: " ومتام اآلية" } ر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحدقُلْ إِنما أَنا بش{: وقول اهللا تعاىل: "قال

  .هذه اآلية ختام سورة الكهف" } كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عمالً صالحاً وال يشرِك بِعبادة ربه أَحداً
، فالرسول صلَّى اللَّه علَيه } إِنما أَنا بشر{: ه علَيه وسلَّم أن يقول للناسأمر اهللا نبيه صلَّى اللَّ} قُلْ{

  .وسلَّم بشر، وكلُّ الرسل من البشر
اُهللا يصطَفي من الْمالئكَة رسالً {: رسلٌ من املالئكة ورسلٌ من البشر، كما قال تعاىل: فالرسل قسمان

  .} ومن الناسِ
فالرسل من املالئكة يكونون واسطة بني اهللا وبني الرسل من البشر، ألن البشر ال يطيقون مقابلة امللك 
ورؤيته على صورته امللَكية، وإمنا يطيقون رؤية البشر الذي هو مثلهم، ولذلك يبعث اهللا الرسل من 

ويتعلّموا منهم ويألفوهم، البشر إىل البشر، ألن هذا مقتضى رمحته بعباده، من أجل أن يفقهوا عنهم، 
  .ولو كانوا من املالئكة ما استطاعوا أن يروهم، ألن صورة امللَك خمالفة لصورة البشر

  .ليس يل من الربوبية شيء وال من العبادة شيء: يعين} إِنما أَنا بشر{: وقوله
}رشا بمن عباد اهللا} أَن عبد.  

 الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ويدعونه من دون اهللا، رد على الذين يغلون يف حق: فهذا فيه



إنه خملوق من نور، أو من كذا وكذا، ومل يخلق مما خلق منه بنو : ويستغيثون به من دون اهللا، أو يقولون
  .آدم وأنه خملوق قبل آدم

  . من أعظم أنواع الغلو والكفر باهللا عز وجلّ-والعياذ باهللا-وهذا 
مثلكم يف أمور البشرية، فهو بشر جيوع، وميرض، ويتعب يف السفر مثل البشر : يعين} مثْلُكُم{: قالمثّ 

وجتري عليه العوارض البشرية كما جتري على البشر، فيصيبه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اهلم، ويصيبه 
  قَد نعلَم إِنه{: احلَزن، ويصيبه ما يصيب البشر

)٢/٩١(  

  

، فهو يهتم وحيزن } فَلَعلَّك باخع نفْسك علَى آثَارِهم{، } وال تحزنْ علَيهِم{، } لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ
ملا يرى من خمالفة الناس لعبادة اهللا سبحانه وتعاىل، ألنه يريد للناس اخلري، ويريد هلم النجاة، فيحزنه إذا 

  .هلالك لكمال شفقته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمرآهم على سبيل ا
 عن البشر بالرسالة والفضيلة وكمال العبودية هللا، فهو أكمل اخللق - عليه الصالة والسالم-وإمنا امتاز

  .عبودية هللا، وأخشاهم هللا، وأتقاهم له
}ى إِلَيوحفكل ما جاء به من . من الرسلمن اهللا سبحانه وتعاىل بواسطة جربيل عليه السالم كغريي } ي

  .الشرع وحي من اهللا
}داحو إِلَه كُما إِلَهماملعبود: فاإلله معناه. معبودكم حبق: يعين} أَن.  

ذَلك بِأَنَّ اَهللا هو الْحق وأَنَّ ما {: وما سواه فهو معبود بالباطل كما قال تعاىل. واملعبود حبق هو اهللا وحده
نونَ معدلُياطالْب وه ونِهد  {.  
التوحيد واإلنذار عن : أن زبدة رسالة الرسول وأصل دين الرسول والذي جاء به وبدأ به هو: فهذا فيه

  .الشرك، وكلُّ الرسل كذلك أول ما يبدؤون بالدعوة إىل التوحيد وإنكار الشرك
  .لتحقيق احلاكمية يف األرضإن الرسل جاءوا : وهذا فيه رد على الذين يقولون يف هذا الزمان

  .وهذا كالم حمدث باطل، فالرسل جاءوا لتحقيق العبودية جبميع أنواعها هللا عز وجلّ
واعبدوا {: وقال تعاىل} ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدوا اَهللا واجتنِبوا الطَّاغُوت{: كما قال تعاىل
وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه ال إِلَه إِلَّا أَنا {: وقال تعاىل} كُوا بِه شيئاًاَهللا وال تشرِ

وندببه الرسل، ويدخل فيه بقية أوامر الدين ومنها احلاكمية، أما أن } )٢٥(فَاع هذا هو الذي جاءت ،
إمهال التوحيد وعدم االهتمام بأمر الشرك وعدم االلتفات : وهذا معناهتجعل هي األصل فهذا باطل، 

  .إليه، وأن الرسل جاءوا لطلب احلكمة والرئاسة
  :خيشى وخياف، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: معناه} فَمن كَانَ يرجوا{



}هبقَاَء روا لجركَانَ ي نل رؤية اهللا يوم : أي} فَمم يوم القيامة، يؤمالقيامة، ألن املؤمنني يرون ر
  ".ويتنعمون برؤيته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أعظم مما يتنعمون بنعيم اجلنة

)٢/٩٢(  

  

  .ألنه ال ميكن أن حتصل هذه الرؤية إالَّ ملن عمل عمالً صاحلاً} فَلْيعملْ عمالً صالحاً{
  : إذا توفّر فيه شرطانوالعمل ال يكون صاحلاً إالَّ

  .اإلخالص هللا عز وجلّ من الرياء والسمعة، ومن مجيع أنواع الشرك األكرب واألصغر: الشرط األول
أن يكون موافقاً لسنة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، خالياً من البدع واحملدثات : والشرط الثاين

  .واخلُرافات
  .ذين الشرطني فليس عمالً صاحلاً، وإمنا هو عملٌ باطلأما إن اختلّ شرطٌ من ه

  .فإن اختلّ الشرط األول، صار العمل حابطاً ملا دخله من الشرك
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهثات وخمالَفات فهو مردود باطل، لقوله صاختلّ الشرط الثاين صار بدعاً وحمد وإن :

  " .من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: "، ويف رواية" من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد"
الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ {: فال يكون العمل صاحلاً إالَّ إذا توفّر فيه هذان الشرطان كما قال تعاىل

يا أبا علي وما : ، قالوا"أخلصه وأصوبه: "قال الفُضيل بن عياض رمحه اهللا. } ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً
أن يكون صواباً على سنة رسول : أن يكون خالصاً لوجه اهللا، وأصوبه: أخلصه: "أخلصه وأصوبه؟، قال

اهللا، فإن العمل إذا كان خالصاً ومل يكن صواباً مل يقبل، وإذا كان صواباً ومل يكن خالصاً مل يقبل، وإمنا 
  ".يقبل إذا كان خالصاً صواباً

}ال يداًوأَح هبر ةادببِع رِكع : ومن ذلك} شع بعمله، فإنه إذا راءى بعمله، أو مسأن يرائي بعمله، أو يسم
  .به، أبطله اله ورده عليه

نكرة يف سياق النهي، تعم كلَّ أحد، فاهللا ال يقبل أن يشرك معه أحد ال من املالئكة، وال } أَحداً{: وقوله
  .ولياء والصاحلني، وال من األحجار واألشجار، وال من اجلن، وال من اإلنسمن الرسل، وال من األ

  إمنا الشرك عبادة األصنام فقط، أما أن نتقرب: فهذا فيه رد على الذين يقولون

)٢/٩٣(  

  

أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عمالً أشرك معي فيه : قال اهللا تعاىل: "وعن أيب هريرة مرفوعاً
  .رواه مسلم" كته وشركهغريي؛ تر



  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .إىل اهللا ونتوسل إىل اهللا بأولياء وعباد صاحلني، فهذا ليس مثل عبادة األصنام

، وهو عام يشمل كلُّ من عبد مع اهللا، سواًء } وال يشرِك بِعبادة ربه أَحداً{: وهذا باطل، ألن اهللا يقول
 من اإلنس، أو من املالئكة، أو من األنبياء والرسل، أو من الصاحلني واألولياء، أو أيا كان من اجلن، أو

كان، فاهللا ال يقبل أن يشرك معه يف عبادته أحد كائناً من كان، وال تفريق يف ذلك بني األصنام وبني 
  .} ة ربه أَحداًوال يشرِك بِعباد{: األولياء والصاحلني واألضرحة كله داخل يف قوله تعاىل

أنا أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمالً أشرك فيه : قال اهللا تعاىل. عن أيب هريرة مرفوعاً: "قال
  .رواه مسلم" غريي تركته وشركه

ما يرويه النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن : هذا حديث قدسي، واحلديث القدسي" قال اهللا تعاىل: "قوله
ه عزعن صفات :  وجلّ، والقدسيرب ومرتّه سس، وهو التطهري والترتيه، ألن اهللا مقدنسبة إىل القد
  .النقص

. ما كان من كالم اهللا عز وجلّ لفظه ومعناه ورواه عنه رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: واحلديث القدسي
  :فالفرق بينه وبني احلديث النبوي

  . كان لفظه ومعناه مروياً عن اهللا سبحانه وتعاىلما: أن احلديث القدسي
  .ما كان معناه من اهللا ولكن لفظه من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: وأما احلديث النبوي فهو

  .} )٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى) ٣(وما ينطق عنِ الْهوى{: قال اهللا تعاىل
  .هذا فيه إثبات أن اهللا يتكلّم كما يليق جبالله سبحانه وتعاىل" قال اهللا تعاىل: "فقوله

اهللا سبحانه وتعاىل غين عن عبادة خلقه، وإمنا أمرهم بعبادته ملصلحتهم " أنا أغىن الشركاء عن الشرك"
، من هم، ألم حمتاجون إىل اهللا عز وجلّ وال يقرم من اهللا إالَّ العبادة، فعبادم هللا من أجل مصلحتهم
أجل أن يغفر اهللا هلم، وأن يرزقهم، وأن يدخلهم اجلنة، فاملصلحة من عبادم عائدةٌ إليهم، أما اهللا 

سبحانه وتعاىل فإنه ال تنفعه طاعة الطائعني وال تضره معصية العاصني، وإمنا هو النافع الضار، وهلذا يقول 
، }  عنكُم وال يرضى لعباده الْكُفْر وإِنْ تشكُروا يرضه لَكُمإِنْ تكْفُروا فَإِنَّ اَهللا غَنِي{: سبحانه وتعاىل

  ويقول سبحانه وتعاىل

)٢/٩٤(  

  

: قال. بلى: قالوا" أال أخربكم مبا هو أخوف عندي من املسيح الدجال؟ : "وعن أيب سعيد مرفوعاً
  .رواه أمحد" إليهالشرك اخلفي، يقوم الرجل فيزين صالته لما يرى من نظر رجل "

  ـــــــــــــــــــــــــــــ



وقَالَ موسى إِنْ تكْفُروا أَنتم ومن في الْأَرضِ جميعاً فَإِنَّ {: - عليه الصالة والسالم-حكاية عن موسى
يدمح نِي٨(اَهللا لَغ( {.  

يا عبادي، لو أنّ : " وتعاىل يقولأن اهللا سبحانه: ويف احلديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي اهللا عنه
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئاً، 
ولو كان أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي 

  " .شيئاً
: ها إليهم، أما اهللا جل وعال فهو غين عنها، ومن باب أوىلإذاً، فعبادة الناس هللا يرجع ثواا ويرجع خري

من عمل عمالً أشرك مع اهللا فيه فإنه سبحانه وتعاىل غين ال يقبل ما فيه شرك، وإمنا يتقبل اخلالص 
  .ملصلحة العباد

يرده عليه وهذا يدخل فيه الرياء، فمن عمل عمالً ودخله الرياء والقصد لغري اهللا سبحانه وتعاىل فإن اهللا 
  .وال يقبله منه

  .وهذا وجه الشاهد من احلديث للباب
  .دليل على أن الشرك يحبِط العمل سواًء كان أكرب أو أصغر" تركته وشركه: "ويف قوله

  .أن الرياء نوع من الشرك يرد العمل الذي خالطه على صاحبه، وال يقبله اهللا: والشاهد منه للباب
قال . بلى: أال أخربكم مبا هو أخوف عندي من املسيح الدجال قالوا: "وعن أيب سعيد مرفوعاً: قال

  " .يقوم الرجل فيزين صالته ملا يرى من نظر رجل إليه. الشرك اخلفي
أبو سعيد هو أبو سعيد اخلدري، مالك بن سنان اخلُدري الصحايب اجلليل " وعن أيب سعيد: "قوله

  .املشهور، رضي اهللا تعاىل عنه
  .ما كان من كالم النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: رفوعامل" مرفوعاً"

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهجال؟: "قوله صعليكم عندي من املسيح الد هذا احلديث " إالَّ أخربكم مبا هو أخوف
  عن الدجالأنّ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خرج إىل أصحابه وهم يتحدثون : له سبب وهو

)٢/٩٥(  

  

" أال أنبئكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال؟: "وعن فتنته، وكانوا خائفني منه، فقال
  .احلديث

مشروعية التعليم عن طريق السؤال واجلواب، ألنه يكون أوقع يف : وهذا فيه" بلى: قالوا"فأجابوا و
ألقاه على طريقة السؤال حىت يتطلّعوا إىل اجلواب مثّ يلقي الذهن، فإذا أراد أن يعلِّم أصحابه شيئاً مهما 

  .عليهم اجلواب



أن الرياء : هذا فيه" الشرك اخلفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته لما يرى من نظر رجل إليه: "قال"
كونه خفيا خفي، ووجه ات واملقاصد وأعمال القلوب، وهذه ال يعلمها إالَّ: شركاهللا سبحانه أنه يف الني 

  .وتعاىل، ال أحد يعلم النيات ويعلم املقاصد إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل
ويف احلديث دليلٌ على خطورته، ألن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خافه على أفضل هذه األمة وهم 

 أشد مما خياف عليهم من فتنة املسيح الصحابة، فكيف بغريهم، وأنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خيافه عليهم
  .الدجال، ألنه قَلّ من يسلم منه

 فإمنا ضرره على الذين يعاصرونه وخيرج -وقانا اهللا وإياكم من فتنته-أما املسيح الدجال مع عظَم فتنته 
  .وهم أحياء، أما الرياء فهذا خطره على اجلميع يف كل عصر، يف كل وقت

 الضاللة الذي خيرج يف آخر الزمان، وخروجه من عالمات الساعة، وسمي مسيح: واملسيح الدجال هو
ميسح األرض : مسي باملسيح لسرعة سريه يف األرض، يعين: باملسيح ألنه ممسوح العني، أعور، وقيل

مسيح الضاللة، األعور الدجال، وما من نيب إالَّ حذّر أمته من الدجال، وكان حتذير نبينا : بسرعة، وهو
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أكثر وأشد من حتذير من سبقه، ألنه أقرب إىل عهده ممن سبقه، فهو خيرج يف آخر 

 مسيح اهلداية فيقتل -عليه الصالة والسالم-الزمان، ويتبعه اليهود، مثّ يرتل املسيح عيسى ابن مرمي 
جال بباب لُده، وعند ذلك ينتصر املسلمون  يف فلسطني، وعند ذلك يكفي اهللا ا-هذا الدملسلمني شر

  .على اليهود، ويظهر حكم اإلسالم يف األرض، ويظهر احلق، لكن بعد احملنة وبعد الشدة
  :والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شرع لنا أن نستعيذ منه يف كل تشهد أخري يف الصالة، فقال

)٢/٩٦(  

  

ب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات، ومن فتنة املسيح من عذا: استعيذوا باهللا من أربع"
  " .الدجال

  : يدالن على مسائل عظيمة- اآلية واحلديثان-فهذه النصوص
اآلية تدلّ على أن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بشر، ليس له من الربوبية واأللوهية : املسألة األوىل
لذين يغلون يف حق النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ويعتقدون فيه شيئاً من صفات الرد على ا: شيء، ففيه

الربوبية، ويتعلّقون به صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من دون اهللا بالدعاء واالستغاثة وطلب احلاجات، وتفريج 
  .الكربات، وهذا شرك أكرب

أن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعث بالدعوة إىل : لة عظيمة وهييستفاد من اآلية مسأ: املسألة الثانية
وهذه هي املهمة العظمى، . التوحيد والنهي عن الشرك باهللا عز وجلّ، كمهِمة غريه من األنبياء واملرسلني

  .وهي قضية القضايا



  .عمل هللا، وهذا حمل الشاهد منها للبابتدلُّ اآلية الكرمية على وجوب اإلخالص يف ال: املسألة الثالثة
يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن اهللا سبحانه وتعاىل غين عن عبادة اخللق، ولو : املسألة الرابعة

  .أشرك الناس كلهم، أو كفروا كلهم، مل ينقُص ذلك من ملكه شيئاً
 وأنه سبب لرده وعدم قَبوله سواء التحذير من الشرك يف العمل،: يف حديث أيب هريرة: املسألة اخلامسة

  .كان شركاً أكرب أو شركاً أصغر، ومنه الرياء
فيه إثبات أن اهللا جل وعال يتكلّم كما يشاء سبحانه وتعاىل، والكالم ثابت له سبحانه، : املسألة السادسة

م يليق جبالله سبحانه صفةٌ فعلية كسائر صفاته الفعلية تليق جبالله، ليس مثل كالم املخلوقني، بل هو كال
  .وتعاىل

التحذير من الرياء، وبيان تفسريه، فإن النيب صلَّى : يف حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه: املسألة السابعة
  " .يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته لما يرى من نظر رجل إليه: "اللَّه علَيه وسلَّم فسره يف قوله

أن الشرك ينقسم إىل شرك ظاهر وشرك خفي، حيث قال صلَّى اللَّه : يث أيب سعيديف حد: املسألة الثامنة
لَّمسو هلَيفهذا دليل على أنّ هناك شركاً ظاهراً، وهو الشرك يف األعمال الظاهرة " الشرك اخلفي: "ع

  .ظاهراًفإذا صرفت هذه العبادات لغري اهللا صار شركاً . كالركوع والسجود والدعاء والذبح والنذر

)٢/٩٧(  

  

الشرك يف هذه األمة : "أما الرياء فإنه شرك خفي يكون يف القلوب واملقاصد، وهلذا جاء يف احلديث
اللهم إين أعوذ : "، وكفّارته أن يقول" أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء يف ظُلمة الليل

  " .لذي ال أعلمبك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب ا
  .وكان الصحابة خيافون من هذا الشرك

  وهكذا كلما قوي إميان العبد قوي خوفه من الرياء، وخوفه من مجيع الشرك،

)٢/٩٨(  

  

  :]الباب السابع والثالثون[
  باب من الشرك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا* 

  .اآلية} زِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيهامن كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا و{: وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .هذا باب: أنه خرب ملبتدأ حمذوف تقديره- كما سبق وتكرر-هذا" باب: "قوله رمحه اهللا



  .الشرك األصغر: من أنواع الشرك، واملراد: أي" من الشرك"
أن يعمل العمل الذي شرع لآلخرة وهو ال يريد به إالَّ طمع : معناهو" إرادة اإلنسان بعمله الدنيا"

الدنيا، كأن جياهد من أجل املغنم، أو يتعلم من أجل الرئاسة والوظيفة، أو حيج أو يعتمر من أجل أخذ 
  .املال، وهكذا

مله الدنيا، أن الباب الذي قبله يف الرياء وهذا يف إرادة اإلنسان بع: والفرق بني هذا الباب والذي قبله
ومها جيتمعان يف العمل لغري وجه اهللا، ويف أما شرك خفي، ألن اإلرادة والقصد من أعمال القلوب، 

فهما جيتمعان يف هذا، لكن يفترقان يف أن الرياء يراد به اجلاه والشهرة، وأما طلب الدنيا فرياد به الطمع 
 العاجل أعقل من الذي يعمل للرياء، ألن والذي يعمل من أجل الطمع والعرض: والعرض العاجل، قالوا

الذي يعمل للرياء ال حيصل له شيء، وأما الذي يعمل من أجل الدنيا فقد حيصل له طمع يف الدنيا 
ومنفعة يف الدنيا، ولكن كالمها خاسر عند اهللا سبحانه وتعاىل، حيث أن كالً منهما أشرك يف نيته 

  .جهوقصده، فهما جيتمعان من وجه ويفترقان من و
  .من كان يقصد بعمل اآلخرة عرض الدنيا: أي} من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا{ : وقول اهللا تعاىل: "قوله
  .} الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا{: زينة الدنيا وهي املال والولد، كما قال تعاىل" } وزِينتها{" 
}أَع هِمإِلَي فوانيهف مالَهنيا ما أراد وما: هذا جواب الشرط، أي} منعطه من الد  

)٢/٩٩(  

  

تعس عبد الدينار، تعس عبد : "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: ويف الصحيح عن أيب هريرة قال
ط سخعرضي، وإن مل ي ط، تعس وانتكس، الدرهم، تعس عبد اخلميصة، تعس عبد اخلميلة؛ إنْ أُعطي

  .وإذا شيك فال انتقش 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

عجلْنا لَه فيها ما نشاُء لمن {: قصد إذا شئنا ذلك، استدراجاً له، ومعاملةً له مبا قصد، كما يف قوله تعاىل
رِيدن {.  

  .ال ينقصون: } وهم فيها ال يبخسونَ{
بيان لعاقبتهم، حيث ذكر أم يعطون يف الدنيا ما أرادوا } ن لَيس لَهم في الْآخرة إِلَّا النارأُولَئك الَّذي{

وما طلبوا، وأما يف اآلخرة فإم يحرمون من الثواب، ألم مل يريدوا اآلخرة، واآلخرة إمنا حتصل ملن 
  .} )١٩(يها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُوراًومن أَراد الْآخرةَ وسعى لَها سع{: أرادها

  .يف اآلخرة ما صنعوه يف الدنيا: أي} وحبِطَ ما صنعوا فيها{
البطالن يكون يف الدنيا، واحلُبوط يكون يف اآلخرة، يف الدنيا أعماهلم باطلة } وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ{



انتفاخ الشيء، : واحلَبط يف اللغة. قصد خالصٍ لوجه اهللا، فإذا جاءت اآلخرة حبطت أعماهلمألا بدون 
  .انتفاخ البعري، إذا أكل من أول الربيع فإنه ينتفخ وميوت: ومنه
  .يف باب اجلهاد" صحيح البخاري"يف : أي" ويف الصحيح: "قال
والَّذين {: هلك، قال تعاىل: يعين" تعس: "ه وسلَّمقال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَي: عن أيب هريرة قال"

مساً لَهعوا فَتاهلالك: هالكاً، فالتعس: يعين} كَفَر.  
النقد املضروب : النقْد املضروب من الذهب، والدرهم هو: الدينار هو" عبد الدينار، تعس عبد الدرهم"

  .من الفضة
  .لونه أسود وفيه خطوط حمركساُء يلبس، : اخلميصة" عبد اخلميصة"
ذات أهداب، مساهم عبيداً هلذه : القطيفة، سميت مخيلة ألا ذات خمل يعين: اخلميلة" عبد اخلميلة"

األشياء ألم يعملون هلا، فصاروا عبيداً هلا، أما الذي يعمل من أجل وجه اهللا فهو عبد هللا سبحانه 
  .وتعاىل

)٢/١٠٠(  

  

هذه عالمة الذي يعمل من أجل الدنيا، " إنْ أُعطي رضي، وإن مل يعط سخط: "المث ذكر عالمتهم، فق
ومنهم من {: أنه إنْ أُعطي منها رضي وإن مل يعط منها مل يرض، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل يف املنافقني

  .} )٥٨(وا منها إِذَا هم يسخطُونَيلْمزك في الصدقَات فَإِنْ أُعطُوا منها رضوا وإِنْ لَم يعطَ
أما املؤمن فإنه إنْ أُعطي شكر، وإن مل يعطَ فإنه يصرب وال يسخط، ألنه يعمل هللا ال يعمل من أجل الدنيا، 
وبعضهم حيب أن يعطى من الدنيا شيئاً، فقد كان بعض الصحابة ال يرضى أن يعطى من الدنيا شيئاً، وال 

ريد الدار اآلخرة، من باب حفظ أعماهلم ورجاء ثواا يف الدار اآلخرة، فال حيبون أن يطلب شيئاً، ألنه ي
يتعجلوا من حسنام شيئاً، ولكن من أُعطي من غري تشوف، ومن غري طمع، ومن غري طلب، فإنه 

" ه نفسكما جاءك من هذا املال وأنت غري مستشرِف له فخذه، وما ال فال تتبِع: "يأخذ، كما يف احلديث
.  

فاملؤمن سيان عنده؛ يعطى من الدنيا أو ال يعطى، وال ينقص ذلك من عمله هللا شيئاً، ألنه حيب اهللا 
ورسوله، وهلذا كان النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يعطي بعض الناس وهو يبغضهم من أجل تأليفهم، 

حب الناس إليه ويكلُهم إىل إميام، ألنه واثق من واخلوف عليهم من النفاق والردة، ومينع ناساً هم أ
أنه باقٍ على إميانه ويقينه أعطي من : إميام وعقيدم، وأم ال يتأثّرون إذا مل يعطوا، وهذه عالمة املؤمن

الدنيا أو مل يعط، أما صاحب الدنيا فهذا إنْ أُعطي منها رضي وإن مل يعط منها سخط، فهو يرضى هلا 
  .هلاويغضب 



أنه مساه عبداً هلذه األشياء مع أنه مسلم مؤمن، ولكن لَما كان يعمل : وهذا هو الشاهد من احلديث
ويريد هذه األشياء صار عبداً هلا، وهذه عبودية شرك، لكنه شرك أصغر ال يخرِجه من اإلميان، ولكنه 

  .ينقِّص توحيده وينقِّص إميانه
كلما متاثل للشفاء عاد إليه املرض وعاد عليه : يعين" تعس وانتكَس: "لمث أعاد الدعاء عليه مرة ثانية فقا

  .اهلالك
أنه يصاب بالعجز حىت إذا ضربته الشوكة يف رجله أو يف يده ال يستطيع : أي" وإذا شيك فال انتقش"

  .أخذها من العجز الذي أصابه، عقوبةً له يف أنه إمنا يعمل من أجل الدنيا

)٢/١٠١(  

  

ة قدماه، إن كان يف احلراسة كان يف طوىب لعبدنان فرسه يف سبيل اهللا، أشعث رأسه، مغرببع آخذ 
  " .احلراسة، وإن كان يف الساقة كان يف الساقة، إن استأذن مل يؤذن له، وإن شفع مل يشفَّع

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
إا : قيل" طوىب: "صلَّى اللَّه علَيه وسلَّممث بين الفرق بني الذي يعمل لآلخرة والذي يعمل للدنيا فقال 

إا اجلنة نفسها، فاجلنة يقال هلا طوىب، : شجرة يف اجلنة ظلها مسرية مائة عام منها ثياب أهل اجلنة، وقيل
  .فطوىب من أمساء اجلنة أو شجرة فيها

  . يكون من أهل اجلنةوهذا دعاء من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هلذا الشخص بأن
  .اللِّجام: العنان" لعبد آخذ بعنان فرسه"
للجهاد يف سبيل اهللا، دائماً معد نفسه ومعد فرسه للجهاد يف سبيل اهللا، يترقّب : يعين" يف سبيل هللا"

سبيل الغزوات والسرايا، وحيب اجلهاد يف سبيل اهللا، وال حيب الراحة والرفاهية، وإمنا حيب اجلهاد يف 
اهللا، فهذا على أجر وإن مل جياهد، ألن له ما نوى، ما دام أنه حبس نفسه وفرسه وأعد نفسه، فإنه يف 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهات: "سبيل اهللا وإن مل جياهد، لقوله صإمنا األعمال بالني. "  
فرغ للرفاهية ويعتين بنفسه عليه هذه الصفة األوىل هلذا العبد ااهد مل يت" أشعث رأسه، مغربة قدماه"

  .آثار اجلهاد يف سبيل اهللا من الشعث والغبار
أنه ال : هذه صفة ثانية، أي" إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة، وإن كان يف الساقة كان يف الساقة"

حلراسة أو يبايل بنوع العمل الذي يشتغل فيه، بل يطيع ويلّ األمر وقائد اجليش، سواٌء أمره أن يكون يف ا
أكون مع أول الناس، بل ميتثل األوامر، : ، ال يقول-يف آخر اجليش:  يعين-أمره أن يكون يف الساقة

ويطيع ويلّ أمر املسلمني يف اجلهاد، وال ينظر إىل مكانه هل هو مكان مشقة أو مكان راحة، هل هو 
  .مكان بروز، أو مكان خمول، ألنه جياهد ألجل اهللا سبحانه وتعاىل



محاية اجليش من أن يهجم عليهم العدو، سواء بالليل أو يف النهار يتطلّع إىل العدو، ويكون " : احلراسةو"
  . "حارساً للجيش أن يهجم عليه من اجلهة املَخوفة

آخر اجليش من أجل أن يتفقّد العاجز ويتفقّد من حيتاج إىل إعانة من ااهدين، ألنه ال يريد " والساقة"
 الدنيا والظهور والبروز أمام الناس، وال يريد هلا الراحة والرفاهية، وإمنا يريد اجلهاد يف لنفسه العز يف

  سبيل اهللا على أي سبيلٍ كان،

)٢/١٠٢(  

  

  .ال يهمه يف أي موقع وقع ما دام أنّ هذا يف اجلهاد يف سبيل اهللا ويف صاحل املسلمني ويف طاعة ويلّ األمر
 غري معروف عند الناس، ألنه ال - أيضاً-هو: أي" ؤذن له، وإن شفع مل يشفعإن استأذن مل ي: "وقوله

حيب الظهور أمام الناس، وال حيب البروز، ال حيب املدح، بل حيرص على االختفاء، ألنه يعمل هللا، 
ولكونه غري معروف إن استأذن للدخول على والة األمور، أو على السالطني، أو على أصحاب اجلاه، مل 

اس إمنا يأذنون لإلنسان املعروف الذي له جاه وله مكانةيوهذا ال يضره . ؤذن له، ألنه غري معروف، والن
  .عند اهللا سبحانه ألنه معروف عند اهللا عز وجلّ ألن اهللا يعلمه وبعلم مكانه

رب أشعث أغرب : "إن توسط يف قضاء حاجة أحد مل تقبل وساطته، ويف احلديث" وإن شفع مل يشفع"
، فهو إنسان ما له هيئة عند الناس، منظره ليس منظر " دفوع باألبواب لو أقسم على اهللا ألبره م

صاحب هيئة، وخمربه أيضاً غري معروف عند الناس، لكنه عند اهللا عزيز ألنه يعمل فيما بينه وبني اهللا 
ألعطاه ما :  يعين-بره أن يعطيه كذا وكذا أل-لو حلف على اهللا:  يعين-بإخالص، فلو أقسم على اهللا 

  .طلب مع أنه مدفوع باألبواب عند الناس
  :هذه صفات هذا املؤمن، وهي باختصار

  .أنه معد نفسه للجهاد، واجلهاد دائماً يرغب فيه: أوالً
  .أنه ال يتفرغ إلصالح هيئته من إصالح شعره ودهنه وجتميل هيئته ألنه مشغول باجلهاد: ثانياً

بايل بالعمل الذي يتوالّه يف اجلهاد سواًء كان شاقا أو غري شاق، سواًء كان بارزاً أو غري أنه ال ي: وثالثاً
  .بارز، ألنه يعمل هللا، وال يعمل من أجل الظهور، ومن أجل مراءاة الناس

أنه غري معروف عند الناس وعند أصحاب اجلاه، إن استأذن مل يؤذن له يف الدخول، وإن شفع مل : رابعاً
  .إن توسط ألحد مل تقبل وساطته، ألنه غري معروف: ع، أييشفَّ

)٢/١٠٣(  

  



  .فضل عدم الظهور، وفضل االختفاء باألعمال الصاحلة: فهذا فيه
من كَانَ يرِيد الْحياةَ {: وقد ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف بعض أجوبته لَما سئل عن هذه اآلية

وا نهتزِينا ويناالديهف مالَهمأَع هِمإِلَي ا تشمل أنواعاً} فأ ،:  
املشرك والكافر الذي يعمل أعماالً صاحلة يف هذه الدنيا من إطعام الطعام وإكرام اجلار : النوع األول

وبر الوالدين والصدقات والتربعات ووجوه اإلحسان، وال يؤجر عليها يف اآلخرة ألا مل تبن على 
من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها ال {: حيد، فهو داخلٌ يف قولهالتو

، فالكافر إذا عمل حسنات فإنه قد جيازى ا يف الدنيا، وأما اآلخرة فليس له جزاء } )١٥(يبخسونَ
ا مل توجلّعليها عند اهللا أل على التوحيد واإلخالص هللا عز نب.  

املؤمن الذي يعمل أعماالً من أعمال اآلخرة، لكنه ال يريد ا وجه اهللا، وإمنا يريد ا طمع : النوع الثاين
الدنيا، كالذي حيج ويعتمر، عن غريه، يريد أخذ العوض واملال، وكالذي يتعلّم ويطلب العلم الشرعي 

  .فهذا عمله باطلٌ يف الدنيا، وحابطٌ يف اآلخرة، وهو شرك أصغر. ظيفةمن أجل أن حيصل على و
مؤمن عمل العمل الصاحل خملصاً هللا عز وجلّ ال يريد به ماالً أو متاعاً من متاع الدنيا وال : النوع الثالث

فإذا . ألعداءوظيفة، لكن يريد أن جيازيه اهللا به، بأن يشفيه اهللا من املرض، ويدفع عنه العني، ويدفع عنه ا
من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها {: كان هذا قصده فهذا قصد سيء، ويكون عمله هذا داخالً يف قوله

أن يرجو ثواب اآلخرة، : واملفروض يف املسلم. } )١٥(نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها ال يبخسونَ
رها له. ا يف الدنيا، وتكون مهّته عاليةيرجو أعلى مموإذا أراد اآلخرة أعانه اهللا على أمور الدنيا، ويس :

  .} ويرزقْه من حيثُ ال يحتِسب ومن يتوكَّلْ علَى اِهللا فَهو حسبه* ومن يتقِ اَهللا يجعلْ لَه مخرجاً {
 صاحلة مث يفسدها بالشرك، كأن يدعو غري اهللا من املوتى وأصحاب من يعمل أعماالً: النوع الرابع

  .األضرحة، كما عليه كثري من املنتسبني لإلسالم اليوم
  :فيستفاد من هاتني اآليتني ومن هذا احلديث الشريف فوائد عظيمة

  التحذير من إرادة اإلنسان بعمله الدنيا، وأنّ ذلك من الشرك: الفائدة األوىل

)٢/١٠٤(  

  

  .الشرك اخلفي، وهذا هو الذي عقد الشيخ رمحه اهللا هذا الباب من أجله: يف النيات، وهو
أن إعطاء اهللا الدنيا لبعض الناس ليس دليالً على رضى اهللا عنهم، وهلذا : يؤخذ من اآليتني: الفائدة الثانية

أُولَئك الَّذين لَيس لَهم في الْآخرة إِلَّا {: مث قال} نَنوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها ال يبخسو{: قال
ارفهذا دليل على أن هذا العطاء عن غري رضى، وأنّ منع الدنيا عن العبد املؤمن ليس دليالً على } الن ،

  .عدم رضى اهللا عنه، فالدنيا ليست مقياساً لرضى اهللا وغضبه وجوداً وعدماً



أن العربة ليست يف صورة العمل، وإمنا العربة يف نية العامل، : ؤخذ من اآليتني الكرميتنيي: الفائدة الثالثة
فإنْ كانت نية العامل خالصة هللا عز وجلّ فهذا العمل عملٌ صاحل، وإن كانت نية العامل غري خالصة 

ثرة اإلنفاق لوجه اهللا عز وجلّ فهذا عملٌ فاسد وإن كانت صورته صورة عمل صاحل، فال تنظر إىل ك
والتربعات واملشاريع، فرمبا يكون من يتصدق بشيء قليل مع نية صاحلة ينال به أجراً عظيماً، كما قال 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبة: "صمترة، فمن مل جيد فبكلمة طي قفالعمل القليل مع " اتقوا النار ولو بِش ،
مل كثرياً لكن فائدته قليلة أو ليس فيه فائدة أصالً نظراً لنية اإلخالص يكون كثرياً، ورمبا يكون الع

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم، وإمنا ينظر إىل قلوبكم : "عامله، وهلذا يقول ص
صد والنيات، ، فمحل نظر اهللا سبحانه وتعاىل إىل القلوب واألعمال؛ أعمال القلوب من املقا" وأعمالكم

  .وأعمال اجلوارح أيضاً، فالعربة ليست بصورة العمل وإمنا هي بنية العامل
يف احلديث دليل على الفرق بني العبد الذي يعمل لوجه اهللا والعبد الذي يعمل ألجل : الفائدة الرابعة

يعمل ألجل واحداً يعمل ألجل الدنيا وواحداً يعمل ألجل اآلخرة، فالذي : الدنيا، ألنه ذكر عبدين
الدنيا إن أُعطي رضي، وإن مل يعطَ مل يرض، هذه عالمته، خبالف املؤمن فإنه ال يؤثِّر عليه العطاء وعدم 

  .الفرق بني من يعمل من أجل اهللا ومن يعمل ألجل الدنيا: العطاء لإلميان الذي يف قلبه، فاحلديث فيه
  سلَّم مسى العبد الذي يعمل من أجل مطامع الدنياأن النيب صلَّى اللَّه علَيه و: الفائدة اخلامسة
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عبداً هلا، وهذا يقتضي الشرك، ولكنه يف حق املؤمن يكون شركاً أصغر ينقِّص توحيده ويبطل أعماله 
  .اليت خالطها هذا القصد السيء

  :بيان عالمات الذي يعمل من أجل اآلخرة، وهي كما يلي: يف احلديث: الفائدة السادسة
يف " آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا"أنه معد نفسه للجهاد دائماً وأبداً، ينتظر اجلهاد، ويرغب فيه : أوالً

  .أية ساعة تدعو احلاجة فإنه يبادر باجلهاد يف سبيل اهللا
مغربة : "أنه ال يتفرغ للعناية بنفسه والرفاهية حبيث يرجل شعره ويدهن شعره، بل هو أشعث: ثانياً

  .، فالغبار عنده مرغوب ألنه يف سبيل اهللا، وهذا يدل على أن هذا العبد ليس مترفاً يف هذه الدنيا" قدماه
أنه ال يبايل بنوع العمل الذي يؤذِّيه يف اجلهاد سواء كان شاقا أو سهالً، سواًء كان فيه : الصفة الثالثة

يف احلراسة كان يف احلراسة، وإن كان يف إن كان "ظهور أمام الناس أو ليس فيه ظهور أمام الناس، 
أنت ينين، : يعمل حيثُ وضع، ال يتربم وال يتكره لذلك وال يقول للقائد: يعين" الساقة كان يف الساقة

  .وأنت، وأنت، ألنه ال يعمل من أجل القائد، وال من أجل الناس، وإمنا يعمل من أجل اهللا سبحانه وتعاىل
معروف عند الناس، ألنه خيفي نفسه، وال يريد الظهور، وإمنا يريد إخفاء نفسه أنه غري : الصفة الرابعة



أنه ينزوي ويقعد يف داره يف زاوية من الزوايا، بل هو يشتغل ويعمل، ولكنه : وليس معناه. وإخفاء عمله
يرغب ال حيب أن يظهر عمله، وال أن تظهر شجاعته، وال أن يظهر إقدامه، وال أن يعرف جهاده، وال 

هذا، ألنه يعمل من أجل اآلخرة، ال يريد محمدة عند الناس أو مدحاً عند الناس، وإمنا يريد ثواب اهللا 
سبحانه وتعاىل حبيث إنه إذا استأذن يف الدخول على العظماء ال يؤذن له ألنه غري معروف، والناس عادة 

حد ال تقبل شفاعته، ألن الناس ال ال يأذنون يف الدخول إالّ ملن كان معروفاً عندهم، وإن شفع أل
  .يشفِّعون إال أصحاب اجلاه، وهذا ليس له جاه، لكن هذا ال يضره عند اهللا سبحانه وتعاىل

  .هذه صفات الذي يعمل من أجل اآلخرة، ويعمل لوجه اهللا سبحانه وتعاىل
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  :]الباب الثامن والثالثون[
  حترمي ما أحلَّ اهللا أو حتليل ما حرمه اهللا فقد اختذهم أرباباًباب من أطاع العلماء واألمراء يف * 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا شرط وجوابه، وذلك ألن التحليل والتحرمي " من أطاع العلماء واألمراء"باب : قال الشيخ رمحه اهللا

لٍ من كتاب اهللا أو سنة رسول حق هللا سبحانه وتعاىل ال يشاركه فيه أحد، فمن حلّل أو حرم من غري دلي
وليس . اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فقد جعل نفسه شريكاً هللا، ومن أطاعه فقد أشركه مع اهللا يف التشريع

ا وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتن{: وإمنا هو إشارة إىل قوله تعاىل. يف اآلية اليت سيوردها املصنف ذكر لألمراء
  .} )٦٧(وكُبراَءنا فَأَضلُّونا السبِيال 

طاعة اهللا سبحانه وتعاىل بفعل أوامره وترك نواهيه، : وهذا ما يسمى بشرك الطاعة، ألن العبادة معناها
مسألة التحليل والتحرمي، فهي داخلة يف العبادة، بدليل قوله تعاىل لَما ذكر ما يفعله : ومن ذلك

هي أوىل باألكل من : ما حرمه اهللا من امليتة اليت حرمها وهم يستحلُّوا ويقولوناملشركون من استباحة 
املُذَكّاة، ألن املذكّاة أنتم ذحبتموها، وأما امليتة فإن اهللا هو الذي ذحبها، وكانوا تلقّوا هذه املقالة من 

: إىل قوله تعاىل} )١١٨(إِنْ كُنتم بِآياته مؤمنِنيفَكُلُوا مما ذُكر اسم اِهللا علَيه {: اوس، فأنزل اهللا تعاىل
وال تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اِهللا علَيه وإِنه لَفسق وإِنَّ الشياطني لَيوحونَ إِلَى أَوليائهِم ليجادلُوكُم وإِنْ {

إنْ أطعتموهم يف استباحة امليتة وخالفتم أمر اهللا سبحانه وتعاىل : أي} )١٢١(أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ
  .مع اهللا يف التحليل والتحرمي} إِنكُم لَمشرِكُونَ{بتركها، 

فإن كان الذي . فطاعة العلماء واألمراء يف مثل هذا شرك، يف حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما أحل اهللا
  .مر اهللا يف ذلك وتعمد طاعتهم واستباح هذا، فهذا شرك أكرب يخرِج من امللّةأطاعهم يعلم أم خالفوا أ

وإنْ كان الذي أطاعهم يعتقد أن هذا حرام، ويعترف أن هذا خطأ، ولكنه أطاعهم هلوى يف نفسه أو 



  .رغبة يف نفسه مع اعترافه باملعصية، فهذا شرك أصغر
اهللا، بل ظن أم على حق، فهذا معذور إن كان مثله وإن كان أطاعهم وهو ال يعلم أم خالفوا شرع 

  .جيهل ذلك
يا أَيها الَّذين آمنوا {: وأما طاعة العلماء واألمراء يف غري معصية اهللا فهذا أمر واجب، قال اهللا تعاىل

كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطوا اَهللا ويعفطاعة العلماء} أَط ،  

)٢/١٠٧(  

  

قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه : يوشك أن ترتل عليكم حجارةٌ من السماء، أقول: "وقال ابن عباس
  ! ".قال أبو بكر وعمر؟: وسلَّم وتقولون

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .وطاعة والة األمور يف غري معصية اهللا أمر أوجبه اهللا على الناس

  .هم العلماء: هم األمراء، وقيل: قيل} رِوأُولي الْأَم{و
أن اآلية تعين العلماء واألمراء معاً، فكلهم من أويل األمر، فالعلماء يبينون األحكام الشرعية، : والصواب

  .واألمراء ينفِّذوا
الشيخ و. فليست طاعة والة األمور ممنوعة مطلَقاً وال جائزة مطلقاً، بل فيها هذا التفصيل الذي البد منه

من أطاع العلماء واألمراء يف حترمي : "رمحه اهللا خصص حترمي طاعتهم يف حتليل احلرام وحترمي احلالل فقال
  .ومل يعمم حترمي طاعتهم" ما أحل اهللا أو حتليل ما حرم اهللا فقد اختذهم أرباباً

ن عبد املطّلب، ابن عم حبر األمة، وترجمان القرآن، عبد اهللا بن عباس ب: هو" وقال ابن عباس: "قوله
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالنيب ص.  

"كب: معناه" يوشيقر.  
عقوبةً لكم كما نزلت احلجارة على من كان قبلكم ممن خالفوا " أن ترتل عليكم حجارة من السماء"

  .الرسل
هذا هو السبب الذي " كر وعمرقال أبو ب: قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وتقولون: أقول"

  .يوجِب نزول احلجارة وهو طاعة العلماء واألمراء فيما خيالف شرع اهللا
قال ابن عباس رضي اهللا عنهما هذه املقالة لَما بلغه أن أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما اخلليفتني 

لَّه علَيه وسلَّم أمر بفسخ احلج الراشدين، كانا ال يريان فسخ احلج إىل العمرة، بينما رسول اهللا صلَّى ال
  .إىل العمرة ملن مل يسقِ اهلدي

فهذا عند عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما يدلُّ على وجوب فسخ احلج إىل العمرة ملن مل يسقِ اهلدي، 



 ولَما خالف ذلك عمالً بأمر الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ألنه أمر بذلك أصحابه وأكّد عليهم،
اخلليفتان الراشدان أبو بكر وعمر، ورأيا أنه ال جيب فسخ احلج إىل العمرة، بل املُضي يف اإلفراد أفضل، 
من أجل أن ال يهجر البيت يف بقية السنة، ألن احلاج إذا مجع بني احلج والعمرة يف سفر واحد، فهذا مما 

  .، بل يكتفون بسفرٍ واحديسبب أن ال يأيت الناس مرة أخرى للعمرة

)٢/١٠٨(  

  

: عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته يذهبون إىل رأي سفيان، واهللا تعاىل يقول: "وقال أمحد بن حنبل
}يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْي {.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذه وِجهة نظرمها رضي اهللا عنهما، وهي مسألة اجتهادية، ولكن االجتهاد إذا خالف الدليل فإنه ال 

  .جيوز العمل به
فإذا كان ابن عباس ينكر على من أخذ برأي اخلليفتني الراشدين أيب بكر وعمر، ألنه اجتهاد خمالف 

  .ء واألمراء يف التحليل والتحرمي من غري دليل؟للنص، وأن ذلك يوجِب العقوبة، فكيف بطاعة العلما
وهذا مما يدل على وجوب احترام سنة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأا هي املنتهى بعد كتاب اهللا 

 هلَيع لَّى اللَّهتهدين جيب عرضه على كتاب اهللا وسنة رسوله صوجلّ، وأنه إذا حصل اجتهاد من ا عز
سفما قام عليه الدليل أخذناه، وما خالف الدليل تركناه، وإنْ كان قائله من أفضل الناس، كأيب و ،لَّم

  .بكر وعمر، فضالً عن غريمها
، ولكن عند التطبيق ال جيوز "استنباط األحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة"واالجتهاد سائغ، وهو 

وال أهل العلم، فال جيوز لنا أن نأخذ ما خالف الدليل إما تعصباً لنا أن نأخذ إال ما قام عليه الدليل من أق
فَإِنْ تنازعتم في {: لصاحبه، وإما ألنه يوافق أهواءنا، ويوافق رغباتنا، بل املدار على الكتاب والسنة

والْيونَ بِاِهللا ونمؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اِهللا و وهدٍء فَريأْوِيالًشت نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الْآخ {.  
  .} فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ال تعلَمونَ{: والعامي يسأل أهل العلم، ويأخذ بقوهلم، لقوله تعاىل

  .اإلمام أمحد بن حنبل، إمام أهل السنة، الصابر على احملنة: هو" وقال أمحد: "قوله
  .تعجب استنكار" عجبت: "قال رمحه اهللا

سلسلة الرواة الذين يروون : عندهم علم باألدلّة، واإلسناد هو: يعين" لقوم عرفوا اإلسناد وصحته"
احلديث عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من لَدن الراوي إىل الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، سواٌء 

  .ال، وهو ما يسمى بالعايل والنازلقصر السند أو ط

)٢/١٠٩(  



  

واإلسناد حيتاج إىل دراسة ملعرفة رواته من حيث الثقة واحلفظ واإلتقان، وعدم ذلك، فإذا توفّر يف السند 
أن راويه عدل تام الضبط من بداية السند إىل ايته مع السالمة من الشذوذ والعلل فهو صحيح وإن 

  .رجة الصحيح إىل احلسن أو إىل الضعيفنقص شيٌء من ذلك نزل عن د
والعلماء هم الذين مييزون ذلك ويعرفونه، فالذين بلغوا من العلم حبيث أم يعرفون صحة اإلسناد إىل 
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فإم جيب عليهم األخذ بالدليل، ألن صحة اإلسناد تدلّ على صحة 

  .ند تدلُّ على صحة املنت، كما هو مدلول عبارة اإلمام أمحد هذهاملُسند، فصحة الس
حىت لو صح اإلسناد : ويف هذا رد على بعض املتشدقني من بعض العصريني العقالنيني الذين يقولون

صحت أسانيدها ألا ختالف " صحيح البخاري"فهذا ال يدل على صحة املنت، وينتقدون أحاديث يف 
  .اصرةعقوهلم الق

وهذا جلهلهم، أو لتجرئهم على كالم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ألنه خيالف أهواءهم وخيالف 
  .عقوهلم

كالم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يخضع للعقول، إنه جيب على من يؤمن بالرسول ! يا سبحان اهللا
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهم قوله ويعتقده ويعمل به بدون مناقشة، وبدون جدالصنٍ {:  أن يقدمؤما كَانَ لمو

مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرى اُهللا وإِذَا قَض ةنمؤال مو {.  
ما أخرب به وإمنا يخضعه هلواه، فمن مل يصدق . تصديقه فيما أخرب: ومن معىن شهادة أن حممداً رسول اهللا

؛ فهذا كأنه مل يؤمن أنه رسول -كما يسمونه-ويخضعه لقواعده املنطقية أو العقلية أو للعلم احلديث 
اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فاألمر خطري جدا، مع العلم أن النقل الصحيح ال خيالف العقل الصريح، فإن 

  .خلل، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاختلفا ففي أحدمها 
يتركون ما صح به اإلسناد عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : يعين" يذهبون إىل رأي سفيان: "وقوله

ويذهبون إىل رأي سفيان، وهو اإلمام اجلليل الفقيه الزاهد املتقن، سفيان بن سعيد الثوري، كان فقيهاً، 
اً، وله اجتهاد، وله مذهب يف الفقه، لكنه انقرض بسبب أنه مل يكن له أتباع حيفظونه ويتدارسونه حمدث

  كما كان لألئمة األربعة، وقد
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البن حزم، وكتب التفسري، " احمللّى"، وكـ "املغين"نقل كثري من مذهبه يف موسوعات الفقه، كـ 
 جمتهد، وله باع طويلٌ يف الفقه واحلديث والتفسري، رمحه اهللاوشروح احلديث، ألنه إمام.  

ولكن هو كغريه من األئمة، ال جيوز أن يقدم قوله على قول الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وهو رمحه 



  .اهللا ال يرضى بذلك، كغريه من األئمة ال يرضون بذلك
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه : يعين" ب هذا القربكلنا راد ومردود عليه إال صاح: "وهلذا يقول اإلمام مالك

لَّمسو.  
إذا خالف قويل قولَ رسول اهللا صلَّى : "، ويقول"إذا صح احلديث فهو مذهيب: "ويقول اإلمام الشافعي

 أمجع: "، ويقول رمحه اهللا"اللَّه علَيه وسلَّم فخذوا بقول رسول اهللا واضربوا بقويل عرض احلائط
املسلمون على أنّ من استبانت له سنة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مل يكن له أن يدعها لقول أحد 

  ".كائناً من كان
أَو كلَّما جاءنا رجلٌ أَجدلَ من رجل تركنا ما نزل به جربيل على حممد : "ويقول اإلمام مالك رمحه اهللا

  ".م جلدل هؤالء؟صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
  ".عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته يذهبون إىل رأي سفيان: "واإلمام أمحد يقول هذه املقالة

إذا جاء القولُ عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فعلى الرأس : "واإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا يقول
، ألنه "، وإذا جاء عن التابعني فنحن رجال وهم رجالوالعني، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعني

إنه : رمحه اهللا كان من أتباع التابعني، وتتلمذ على التابعني، فأبو حنيفة هو أقدم األئمة األربعة، بل يقال
لَيع لَّى اللَّهم قول الرسول صت، فهو يقول هذه املقالة، يقدثْبحابة، ولكن هذا مل يأخذ عن بعض الص ه
وسلَّم على الرأس والعني، وال يقدم عليه قول أحد، مث بعد قول الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقدم 

حنن رجال وهم : "وال يعدل بالصحايب أحداً ممن جاء بعده، وأما من بعد الصحابة فيقول. قولَ الصحاب
  .متساوين يف املدارك والعلم: ، يعين"رجال

 تدلُّ على أن الواجب هو األخذ مبا صح عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه - رمحهم اهللا-االمهذه مق
  وسلَّم، وأن اجتهادات العلماء يستفاد منها وتدرس، ولكن إذا خالف الدليل
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 خيالف الدليل وقع يف شيٌء منها فيجب األخذ بالدليل، وال جيوز التعصب لقائله، فإن تعصب أحد لقولٍ
  .هذا احملظور، وصار من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون اهللا

وحنن ال نرفض الفقه كما يظن بعض اجلهال أو بعض املبتدئني، بل نعتربه ثروة عظيمة، فيها علم غزير، 
الدليل حرم علينا األخذ به، مع فندرس الفقه ولكن ال نأخذ منه إال ما قام دليله، وما علمنا أنه خالف 

اعتذارنا لقائله، واحترامه، ألنه مل يتعمد املخالفة، واتهد خيطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجران، وإن 
  .واخلطأ مغفور، كما صح بذلك احلديث. أخطأ فله أجر واحد

  :والناس على أربعة أقسام



 الكتاب والسنة ويستنبط من الكتاب والسنة من يستطيع االجتهاد املطلق بأن يأخذ من: القسم األول
  .وال يقلِّد أحداً

وهذا أعلى الطبقات، ولكن هذا إمنا يكون ملن توفّرت فيه شروط االجتهاد املعروفة، بأن يكون عاملاً 
القرآن، بكتاب اهللا وبسنة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأن يكون عاملاً بلغة العرب اليت نزل ا 

وأن يكون عاملاً باحملكم واملتشابه وبالناسخ واملنسوخ، واملطلق واملقيد، واخلاص والعام، ويكون عنده 
أيب حنيفة، : وهذا الصنف كاألئمة األربعة. لديه مؤهالت، فهذا جيتهد: معرفة مبدارك االستنباط، أعين

  .ء أعطاهم اهللا ملَكة االجتهادومالك، والشافعي، وأمحد، وسفيان الثوري، واألوزاعي، هؤال
من ال يستطيع االجتهاد املطلَق، ولكنه يستطيع الترجيح بني أقوال أهل العلم بأن يعرف : الصنف الثاين

  .ما يقوم عليه الدليل وما ال يقوم عليه الدليل من أقواهلم
ى بالترجح ويسمى فهذا جيب عليه األخذ مبا قام عليه الدليل وترك ما خالف الدليل وهذا العمل يسم

  .باالجتهاد املذهيب
  .من ال يستطيع الترجيح: الصنف الثالث

  فهذا يعترب من املقلدين، ولكن إذا عرف أنّ قوالً من األقوال ليس عليه دليل
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  .ثوقنيفال يأخذ به، أما ما دام ال يعرف ومل يتبين له خمالفة، فال بأس أن يقلِّد ويأخذ بأقوال أهل العلم املو
ال االجتهاد املطلق، وال الترجيح، وال التقليد املذهيب : من ال يستطيع األمور الثالثة: والصنف الرابع

  .- مثالً-كالعامي
، } فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ال تعلَمونَ{: فهذا جيب عليه أن يسأل أهل العلم كما قال اهللا تعاىل

  . يطمئن إليه من أهل العلم، ممن يثق بعلمه وعمله ويأخذ بفتواهفيسأل أوثق من يرى، ومن
  .هذه أقسام الناس يف هذا األمر

ومن هنا علمنا أن األمر ليس مبتروك ومفْلَت، كل واحد ينصب نفسه منصب األئمة ومنصب اتهدين، 
  .ويغلِّط العلماء، ويرجح من غري علم
وهذا ليس من آداب طلبة العلم املريدين . عتربها شيئاً مرفوضاًأو يزهد يف الفقه وأقوال الفقهاء، وي

  .للحق
أن يعرف قدر نفسه، فال جيعل نفسه يف مكانة أعلى مما تستحقُّها، بل األمر : والواجب على اإلنسان

أخطر من ذلك وهو أن خياف من اهللا سبحانه وتعاىل ألن األمر أمر حتليل وحترمي وجنة ونار، فال يورط 
  . يف أمور ال يحسن اخلروج منهانفسه



واتهد إذا توفّرت فيه شروط االجتهاد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ألنه يريد 
احلق، ولكنه مل يستطع الوصول إليه بعد بذْل جمهوده، بذَل جمهوده وحترى احلق ومل يصل إليه، فهو 

إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر : "ممعذور، قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
، لكن مع كونه معذوراً ومأجوراً يف اخلطأ ال جيوز لنا أن نأخذ بقول نرى أنه خطأ، بل جيب " واحد

علينا أن نأخذ بالقول الصواب، سواء كان هذا القول الصواب يف املذهب الذي نقلّده، أو يف مذهب 
 طريق أهل احلق، أم ال يقلِّدون على خطأ، بل يأخذون ما ترجح بالدليل ولو مل يكن آخر، هذا هو
  .عليه إمامهم

 إمام هذه الدعوة ومؤلِّف هذا الكتاب الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتالميذه ومن - وهللا احلمد-وهلذا
  جاء بعده من علماء هذه البالد ينهجون هذا املنهج،

)٢/١١٣(  

  

ن حنابلة، ولكن ليس معىن هذا أننا نأخذ كل ما يف املذهب احلنبلي بدون متحيص، بل إذا حن: ويقولون
قام الدليل على قول من األقوال أخذنا به ولو مل يكن يف املذهب احلنبلي، كاملذهب املالكي، أو املذهب 

ليا وإذا أخذ بقول الشافعي، أو املذهب احلنفي، ألننا ننشد الدليل، وال مينع هذا أن يكون اإلنسان حنب
خذ ما قام عليه : قام عليه الدليل خيالف قول ابن حنبل أخذ به ألن إمامه أرشده إىل هذا، فقال له

الدليل، وال تقلِّدين على خطأ، كلُّ األئمة يقولون هذا، ما أحد منهم ادعى العصمة أو ادعى الكمال أو 
ون من هذا، فأنت إذا أخذت بالدليل فإنك موافق إلمامك قال للناس ال ختالفوا مذهيب أبداً، بل هم حيذِّر

  .الذي تقلِّده، أما إذا أخذت اخلطأ فأنت خمالف إلمامك وإن كنت تزعم التعصب له
فهذه مسألة جيب علينا أن تم ا، فنتجنب اإلفراط والتفريط، ال نكون مع الذين يرفضون الفقه، 

، فال هم الذين أخذوا بالفقه، وال هم الذين يحسنون االستنباط هذه أقوال رجال، فيضيعون: ويقولون
  .واالستدالل، فضاعوا وضيعوا من تبعهم

وال حنن مع الذين يقلِّدون تقليداً أعمى، ويتعصبون ملذاهبهم، ويأخذون بقول إمامهم، ولو خالف 
 فهذان على طريف .آخذ بقول إمامي ولو خالف الدليل، ألن إمامي أعلم بالدليل: احلديث، ويقول

  .نقيض
والصواب الوسط، أننا نأخذ بالفقه، ونأخذ بأقوال األئمة، وندرس الفقه، ألن دراسته طريق إىل معرفة 
احلق، ولكن ال نقلِّد تقليداً أعمى، وإمنا منيز بني األقوال اليت عليها دليل واليت ليس عليها دليل، وإذا 

  .علم عن ذلككنا ال نعرف هذا علينا أن نسأل أهل ال
هذا هو احلق والوسط يف هذه املسألة اليت خاض فيها الناس يف وقتنا احلاضر على غري هدى إال من رحم 



  .اهللا
فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب {: واهللا تعاىل يقول: "قال اإلمام أمحد

يمأَل {ديدمن اهللا سبحانه وتعاىل و هذا أمر :}رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْي {.  
  .يرجع إىل الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، الذي مر ذكره يف أول اآلية} أَمرِه{والضمري يف 
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بعض كأتدري ما الفتنة؟، الفتنة الشرك، لعلّه إذا ردقوله أن يقع يف قلبه شيٌء بال من الزيغ فيهل ."  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

أتدري ما الفتنة؟، الفتنة الشرك، لعله إذا : "فسرها اإلمام أمحد بالزيغ والشرك، قال} أَنْ تصيبهم فتنةٌ{
  ".أن يقع يف قلبه شيٌء من الزيغ فيهلك"بعض قول الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، : أي" رد بعض قوله

فمن رد قول الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم متعمداً تبعاً هلواه، أو تعصباً لشيخه الذي يقلِّده، فإنه مهدد 
  :بعقوبتني

ا زاغُوا أَزاغَ اُهللا فَلَم{: الزيغ يف قلبه، ألنه إذا ترك احلق ابتلي بالباطل، قال تعاىل: العقوبة األوىل
مهفُوا {: ، وقال تعاىل} قُلُوبرصان ثُم دأَح نم اكُمرلْ يضٍ هعإِلَى ب مهضعب ظَرةٌ نورس زِلَتا أُنإِذَا مو

مهاُهللا قُلُوب فرم ع} صا انصرفوا عن تلقِّي القرآن عند نزوله وتعلُّمه صرف اهللا قلون احلق عقوبةً ، لَم
، لَما رفضوه أول األمر عند } ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمنوا بِه أَولَ مرة{: هلم، وقال تعاىل

وهذا خطر شديد، . ذلك ابتالهم اهللا بتقليب أفئدم وأبصارهم عقوبةً هلم، فال تقبل احلق بعد ذلك
وإِذَا ما {: حلق ويرغب فيه، فإن اهللا يهديه ويزيده علماً وبصرية، كما يف قوله تعاىلخبالف الذي يقبل ا

 مهاناً وإِمي مهتادوا فَزنآم ينا الَّذاناً فَأَمإِمي هذه هتادز كُمقُولُ أَيي نم مهنةٌ فَمورس زِلَتأُن
ين في قُلُوبِهِم مرض فَزادتهم رِجساً إِلَى رِجِسهِم وماتوا وهم وأَما الَّذ) ١٢٤(يستبشرونَ

، فاملؤمن يتبع الدليل ويفرح به إذا حصل عليه، واحلق ضالّة املؤمن أنى وجده أخذه، } )١٢٥(كَافرونَ
يصاب بالزيغ واالحنراف يف أما الذي يف قلبه زيع أو نفاق فهذا إمنا يتبع هواه وال يتبع الدليل، وهذا 

  .العقيدة واالحنراف يف الدين واالحنراف يف األخالق ويف كلِّ شيء، عقوبةً له من اهللا سبحانه وتعاىل
يف أبدام، بالقتل يف الدنيا، بأن يسلِّط اهللا عليهم من } أَو يصيبهم عذَاب أَليم{: والعقوبة الثانية

، } أَو يصيبهم عذَاب أَليم{إما من املؤمنني، وإما من غري املؤمنني، عقوبةٌ هلم يستأصل شأْفَتهم ويقتلهم، 
  .فهذا وعيد شديد على خمالفة أمر الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم. إن ماتوا ومل يقتلوا بأن يعذبوا يف النار

خذ بأقوال العلماء واألمراء املخالفة لما قاله الرسول صلَّى فترك أمر الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، واأل
  .اللَّه علَيه وسلَّم يف التحليل والتحرمي يسبب الفتنة، أو العذاب األليم



)٢/١١٥(  

  

م ورهبانهم اتخذُوا أَحباره{: أنه مسع النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقرأ هذه اآلية: وعن عدي بن حامت
أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه، : "قال. إنا لسنا نعبدهم: اآلية، فقلت له} أَرباباً من دون اِهللا

  .رواه أمحد والترمذي وحسنه" فتلك عبادم: "قال. بلى: فقلت" ويحلُّون ما حرم اهللا فتحلُّونه؟ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .هو الشاهد من اآلية للبابوهذا 
} اتخذُوا أَحبارهم{: أنه مسع النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقرأ هذه اآلية: وعن عدي بن حامت: "قوله

  .العالم: األحبار مجع حرب أو مجع حرب وهو
 "}مهانبهرد، والرهبان من النصارىالعابد، والغالب أن األحبار من اليهو: مجع راهب، وهو" } و.  
  .يطيعوم يف التحليل والتحرمي: أي" } أَرباباً من دون اِهللا{" 
}ميرم ناب ِسيحالْمغلوا فيه واختذوه رباً يعبدونه} و.  
فسماه شركاً، ونزه نفسه عنه، } نَوما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَهاً واحداً ال إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُو{

 عترب شركاً باهللا عزم اهللا أنه يهبان يف حترمي ما أحل اهللا أو حتليل ما حرفدلّ على أنّ طاعة األحبار والر
  .وجلّ، ويعترب حديث عدي هذا تفسرياً لآلية

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرضي اهللا عنه رسول اهللا ص ا مسع عديإنا لسنا نعبدهم: "يقرأ هذه اآلية قالفَلم" ،
  .فَهِم رضي اهللا عنه أن عبادم تعين الركوع هلم والسجود هلم، والذبح هلم فقط

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهم اهللا فتحلُّونه؟: "قال صمونه، وحيلون ما حرمون ما أحل اهللا فتحرقال" أليس حير ، :
 فدلّ هذا على أن طاعة األحبار والرهبان يف حترمي احلالل وحتليل احلرام "فتلك عبادم: "بلى، قال

عبادة هلم، ويعترب هذا من شرك الطاعة، ألن التحليل والتحرمي حق هللا سبحانه وتعاىل، فليست العبادة 
اعة قاصرة على السجود والركوع والدعاء والذبح والنذر وغري ذلك مما يفعله الوثنيون، بل ويشمل ط
املخلوقني يف معصية اخلالق سبحانه وتعاىل وخمالفته يف تشريعه، يدخل هذا يف ضمن العبادة، فالعبادة 

: عامة ليست مقصورة على نوع أو أنواع من العبادة، بل هي شاملة لكل ما هو من حق اهللا، ومن ذلك
  .التحليل والتحرمي
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  :ما يستفاد من هذه النصوص
طاعة العلماء واألمراء يف حترمي احلالل وحتليل احلرام، وأنه إن استباح ذلك فهذا هو الشرك حترمي : أوالً



  .األكرب، وإن مل يستبحه فإنه يعترب معصيةً عظيمة من املعاصي، وهو من الشرك األصغر
ين آمنوا أَطيعوا اَهللا يا أَيها الَّذ{: أن طاعة العلماء واألمراء يف غري معصية اهللا واجبة لقوله تعاىل: ثانياً

كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطالة } ونظام العالَم وقيام املصاحل إالّ بطاعة و وذلك ألنه ال يتم ،
األمور ما مل يأمروا مبعصية اهللا عز وجلّ، فإن أمروا مبعصية اهللا فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق يف 

  .ويطاعون فيما ليس مبعصيةتلك املعصية، 
يف قول ابن عباس رضي اهللا عنهما أن قولَ العامل إذا خالف قول رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ثالثاً

فإنه جيب األخذ بقول رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وترك قولَ العامل مهما بلغ من الفضل، كأيب بكر 
  .والعامل إذا أخطأ عن اجتهاد فخطأه مغفور، لكن ال جيوز لنا تقليده على خطأ. يان الثوريوعمر، وسف

أن الذي بلغ رتبة االجتهاد ومعرفة صحة اإلسناد أنه ال جيوز : يؤخذ من قول اإلمام أمحد رمحه اهللا: رابعاً
 ذلك، ألن التقليد ال جيوز إالّ له أن يقلِّد، بل جيب عليه االجتهاد للتوصل إىل احلق بنفسه، وال يسعه إالّ

  .عند احلاجة، وهذا غري حمتاج للتقليد
أن من ال يعرف اإلسناد وصحته جيب عليه التقليد ملن يثق بعلمه : يؤخذ من قول اإلمام أمحد: خامساً

  .وعمله، لئال يضيع يف دينه
إنه وإنْ صح اإلسناد فهو : نيأن صحة اإلسناد تدلُّ على صحة املنت خالفاً ملن قال من العقالني: سادساً

  .ال يدل على صحة املنت
يؤخذ من حديث عدي بن حامت رضي اهللا عنه أن العبادة ليست قاصرةً على الركوع والسجود : سابعاً

  .والدعاء واالستغاثة، بل تشمل طاعة األوامر وترك النواهي
الل أو حتليل احلرام أنه قد اتخذهم شركاء هللا أنّ من أطاع العلماء واألمراء أو غريهم يف حترمي احل: ثامناً

  .سبحانه وتعاىل يف عبادته، وهذا حملّ الشاهد من اآلية الكرمية وحديث عدي للترمجة
  .واهللا تعاىل اعلم
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  :]الباب التاسع والثالثون[
ا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنو{: باب قول اهللا تعاىل* 

} )٦٠(أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضالالً بعيداً 
  .اآليات

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
س الباب الذي قبله كالمها يف تغيري شرع اهللا، لكن هذا الباب خيص التحاكم يف هذا الباب من جن



  .اخلصومات خاصة والباب الذي قبله يف التحليل والتحرمي عموماً
ما جاء يف تفسري هذه اآليات مما ذكره أهلُ : يعين" باب قول اهللا تعاىل: "- رمحه اهللا تعاىل-وقولُ املصنف

يدلّ داللة واضحة على أنّ التحاكُم إىل ما أنزل اهللا من التوحيد والعبادة، وأنّ العلم يف تفسريها؛ مما 
احلكم القدري، واحلكم الشرعي، : التحاكُم إىل غريه شرك باهللا عز وجلّ وكفر به، ألنّ احلكم هللا وحده

، هو الذي } لَه الْخلْق{، } الْأَمرأَال لَه الْخلْق و{: واحلُكم اجلزائي كلّه هللا سبحانه وتعاىل، كما قال تعاىل
ما {: وقال تعاىل. ، فهو الذي يأمر وينهى، وحيلِّل وحيرم، ليس لغريه شرك يف ذلك)وله األمر(خلق، 

 لْطَانس نا ملَ اُهللا بِهزا أَنم كُماؤآبو متا أَنوهمتيماًء سمإِلَّا أَس ونِهد نونَ مدبعأَلَّا ت رأَم لَّهإِلَّا ل كْمالْح إِن
  .} تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ

ال إِلَه {فالتحاكم إىل ما أنزل اهللا داخلٌ يف التوحيد، والتحاكُم إىل غريه من أنواع الشرك، ألنّ من معىن 
  .التحاكُم إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: ومقتضاها ومدلوهلا} إِلَّا اُهللا

ال إله إال اهللا، "ومن حتاكَم إىل غري كتاب اهللا وسنة رسوله فإنه قد أخلّ بكلمة التوحيد فأخلّ مبقتضى 
  ".حممد رسول اهللا

 وإىل سنة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف مجيع أُمورنا، أن نتحاكَم إىل كتاب اهللا: فمدلول الشهادتني
التحاكُم يف املنازعات فقط، بل التحاكُم يف املقاالت واالجتهادات الفقهية أيضاً، فالبد أن : ليس املُراد

دين، ونأخذ منها ما دلّ عليه حنكِّم كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف أقوال اته
  الدليل، ونترك ما مل يدل عليه دليل، وال نتعصب

)٢/١١٨(  

  

لرأي فالن أو لإلمام فُالن، فمن تعصب مل يكن متحاكماً إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول، وإمنا حتاكم إىل 
ه، لكن إذا خالف هذا الشخص الذي تعصب له وجمد على رأيه، مع خمالفته، وهو اجتهاد اجتهد في

 فه خمالنعلم أن ب لرأي إمام أو لرأي عامل أو لرأي مفت من املفتني، وحننالدليل فال جيوز لنا أن نتعص
للدليل، لكن ذلك العامل معذور ألنه جمتهِد، ولكنه مل يصادف الدليل، فهو معذور له أجر على ذلك، ألنّ 

ن هذا االجتهاد غري مطابِق للدليل فال يسعه أن يأخذ ذا هذا منتهى اجتهاده، أما من تبين له أ
واألئمة ينهون عن ذلك، ينهوننا أن نأخذ بآرائهم دون نظرٍ إىل مستندها من . االجتهاد، وال جيوز له

عنا  أط- كما سبق يف الباب الذي قبل هذا-كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وإالّ كنا
  .العلماء واألمراء يف حترمي ما أحلّ اهللا وحتليل ما حرم اهللا

مناهج الدعوة، ومناهج اجلماعات هي من هذا الباب، : وكذلك التحاكُم يف املناهج اليت يسموا اآلن
 مع الكتاب جيب أن حنكِّم فيها كتاب اهللا وسنة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فما كان منها متمشياً



والسنة فهو منهج صحيح جيب السري عليه، وما كان خمالفاً لكتاب اهللا وسنة رسوله جيب أن نرفُضه وأن 
  .نبتعد عنه

 لَّى اللَّهة رسوله صف لكتاب اهللا وسننرى أنه خمال وحنن وِيعب جلماعة أو حلزب أو ملنهج دوال نتعص
  . من هو داعية ضاللعلَيه وسلَّم، فالدعاة منهم

التحاكُم يف : فالذي يقْصر هذا التحاكُم إىل الكتاب والسنة على احملاكم الشرعية فقط غَالط، ألن املراد
يف اخلُصومات ويف احلُقوق املالية، وغريها، ويف أقوال اتهدين، وأقوال : مجيع األمور ومجيع املنازعات

} وما اختلَفْتم فيه من شيٍء{: ملناهج اجلماعية، ألن اهللا تعاىل يقولالفقهاء، ويف املناهج الدعوية، وا
نكرة يف سياق الشرط، فتعتم كل نزاع وكل خالف يف شيء، سواًء يف اخلُصومات، أو يف } شيٍء{و

  .ويف أقوال اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة والقدرية. املذاهب، أو يف املناهج
 هذا، ألن بعض الناس وبعض املنتسبني للدعوة يقْصر هذا على وجوب التحاكُم يف جيب أننا نعرف

جيب حتكيم الشريعة ونبذ القوانني، نعم، جيب هذا، : املنازعات واخلُصومات إىل احملاكم الشرعية، ويقول
  ولكن ال جيوز االقتصار
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 حتكيم الشريعة يف كلّ ما فيه نزاع، سواًء كان هذا عليه، بل البد أن يتعدى إىل اُألمور األخرى، إىل
النزاع بني دول، أو كان هذا النزاع بني مجاعات، أو كان هذا الرتاع بني أفراد، أو كان هذا النزاع بني 

  .حنن نطالب ذا يف كلّ هذه اُألمور. مذاهب واتجاهات، البد من حتكيم الكتاب والسنة
النواحي األخرى دعوا الناس إىل : ى ناحية ونسكُت عن الناحية األخرى، فنقولأما أن نقْصره عل

  .رغبام، دعوا كال خيتار له مذهباً، وكال خيتار له منهجاً
هذا قُصور عظيم، ألنه جيب أن حنكِّم الشريعة يف احملاكم، وحنكّمها يف املذاهب الفقهية، وحنكّمها : نقول

البد من هذا، فال جيوز لنا أن نقْصر كالم اهللا وكالم رسوله على ناحية ونترك يف املناهج الدعوية، 
  .النواحي األخرى، ألنّ هذا إما جهل وإما هوى

كثري من الناس اليوم ينادون بتحكيم الشريعة يف احملاكم وهذا حق؛ لكن هم متنازِعون وخمتلفون يف 
اتركوا الناس على : وا الشريعة يف هذه األمور، بل يقولونمناهجهم ويف مذاهبهم، وال يريدون أن حيكِّم

ما هم عليه، ال تتعرضوا لعقائدهم، ال تتعرضوا ملصطلحام، ال تتعرضوا ملناهجهم، اتركوهم على ما هم 
أَفَتؤمنونَ {: عليه، وهذا ضالل، بل هذا من اإلميان ببعض الكتاب والكفر بالبعض اآلخر، مثل قوله تعاىل

بِب ةاميالْق مويا وينالد اةيي الْحف يزإِلَّا خ كُمنم كلُ ذَلفْعي ناُء مزا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتابِ وتضِ الْكع
  .} يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ



  .فهذا أمر جيب التنبه له، ألنّ هذه مسألة عظيمة غفل عنها اآلن األكثرون
فالذين ينادون بتحكيم الشريعة إمنا يريدون حتكيمها يف املخاصمات، يف األموال، واألعراض، 

ومناسبة عقد هذا الباب يف كتاب . واخلالفات بني الناس، واألمور الدنيوية دون العقائد واملذاهب
باهللا عز وجلّ، شرك يف أن التحاكُم إىل ما أنزل اهللا هو من التوحيد والتحاكُم إىل غريه شرك : التوحيد

  .احلكم والتشريع
  .هذا تعجب استنكار} أَلَم تر{: مث ذكَر اآليات، وهي قولُ اهللا تعاىل

  إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ{
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هل يتفق هذا مع دعوى اإلميان؟، ال يتفق، ألم يريدون أن جيمعوا بني اإلميان } ى الطَّاغُوتيتحاكَموا إِلَ
والكُفر، وال ميكن هذا، فاملؤمن باهللا وبرسوله حيكِّم كتاب اهللا وسنة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، أما 

: ال إىل رسول اهللا، فهذا ليس مبؤمن، وهلذا قالالذي يدعي اإلميان ولكنه يف احلكم ال يرجع إىل اهللا و
أكذب احلديث، وهذا يدلّ على أم كاذبون يف دعواهم اإلميان، والدليل على : والزعم هو} يزعمونَ{

أنهم يريدون أن يتحاكموا إىل الطّاغوت، ولو كان إميام صادقاً مل يتحاكموا إالّ إىل كتاب اهللا : كذم
  .وسنة رسول اهللا

 يتناىف مع اإلميان، - جمرد اإلرِادة-فدلّ هذا على أن إرادة التحاكُم إىل غري كتاب اهللا وسنة رسول اهللا
فكيف إذا فَعل؟، كيف إذا حتاكَم إىل غري كتاب اهللا وسنة رسوله؟، إذا كان من نوى بقلبه واستباح هذا 

كَم إىل غري كتاب اهللا وسنة رسوله يف أموره الشيء ولو مل يفعل أنه غري مؤمن، فكيف مبن نفّذ هذا وحتا
  .كلها، أو يف بعضها؟

  .وهو القُرآن} آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك{: وقوله
}كلقَب نزِلَ ما أُنمة، : وهو} وب كلها هو أحد أركان اإلميان الستب السابقة، ألنّ اإلميان بالكُتالكُت

.  سبحانه وتعاىل على رسله، جيب اإلميان ا، ما مسى اهللا منها وما مل يسماإلميان بالكُتب اليت أنزهلا اهللا
آمنوا مبا أنزل : أما الذي يؤمن بكتابٍ ويكفُر بالكتب األخرى فهذا كافر باجلميع، فاليهود إذا قيل هلم

ال : ، فالذي يقول} و الْحق مصدقاً لما معهمقَالُوا نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا ويكْفُرونَ بِما وراَءه وه{اهللا، 
. نؤمن إالّ بالكتاب الذي نزل على رسولنا فقط، أما الكتاب الذي نزل على غري رسولنا فال نؤمن به

فهذا كافر بالكتاب الذي نزل على رسوله، ألنّ الكتب مصدرها واحد، يصدق بعضها بعضاً، وكلّها 
 إخوة، دعوم واحدة، - عليهم الصالة والسالم-، والرسل إخوة، كلّهممن اهللا سبحانه وتعاىل

ومنهجهم واحد، فالذي يؤمن بكتاب وجيحد غريه، أو يؤمن بالكتب إال واحداً منها، أو يؤمن بالرسل 



ت عاد كَذَّب{، } )١٠٥(كَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلني{ : ويكفر ببعضهم فهذا كافرٌ باجلميع، وهلذا قال
نيلسر١٢٣(الْم( { ،}نيلسرالْم ودثَم تكَذَّب)١٤١( { ،}نيلسرالْم لُوط مقَو تكَذَّب)مع } )١٦٠ ،

  أم مل يكذُبوا إال رسوهلم، لكن لَما كفروا

)٢/١٢١(  

  

 واحد، ومنهجهم  دينهم- عليهم الصالة والسالم-برسوهلم صاروا مكذبني للمرسلني مجيعاً، ألنّ الرسل
  .واحد، وهم إخوة، جيب اإلميان م مجيعاً

ادعوا هذا، لكن لَما جاء التنفيذ } يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك{: وقوله
  .اختلف الفعل عن القول، وتبينت حقيقتهم

جماوزة احلد، قال الشيخ : مشتق من الطُّغيان، وهو: الطّاغوت}  الطَّاغُوتيرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى{
ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوعٍ أو مطاعٍ يف معصية اهللا، : الطّاغوت: (اإلمام ابن القيم

لناس إىل  لعنه اهللا، ومن عبد وهو راضٍ، ومن دعا ا-إبليس: والطّواغيت كثريون، ورؤوسهم مخسة
  ".عبادة نفسه، ومن حكم بغري ما أنزل اهللا، ومن ادعى علم الغيب

من حكم بغري ما أنزل اهللا، الذي هو موضوع هذا الباب، وهم الذين : هؤالء رؤوس الطواغيت، ومنهم
ر حيكمون ويتحاكمون بغري شريعة اهللا سبحانه وتعاىل من القوانني واألنظمة، والعادات والتقاليد، وأمو
اجلاهلية والقَبلية، ألن هناك قوانني وضعية وضعها البشر، وهناك عادات وتقاليد يف اتمعات، ميشي 

، )العوارِف(، وشيوخ القبائل )السلُوم(بعض الناس عليها، وهناك أعراف جاهلية بني القبائل يسموا 
حر، وإما رجل عادي، وهذا كلَّه منبوذ، وكلّه كل قبيلة هلا عارفة حيكم بينهم، إما كاهن، وإِما سا

 لَّى اللَّهة رسوله صجوع إىل كتاب اهللا وسنجب الروي ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسول صمطروح بعد بِعثَة الر
. علَيه وسلَّم، وكلّ من حكم بغري كتاب اهللا وسنة رسوله مستحالً لذلك فإنه طاغوت جيب الكُفر به

ال إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من {: ، وكذلك يف قوله تعاىل} وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه{: وهلذا قال
 فاإلميان باهللا ال ،} الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاِهللا فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى ال انفصام لَها

يصح إالّ بعد الكفر بالطّاغوت، فالكفر بالطّاغوت ركن اإلميان، فال يصح أن جيمع بني اإلميان باهللا 
وهذا معىن . واإلميان بالطّاغوت، ألن هذا مجع بني نقيضني، واهللا قدم الكفر بالطاغوت على اإلميان باهللا

هذا نفي، ينفي مجيع " ال إله: "إميانٌ باهللا وكُفر بالطّاغوت، فقولنا" ال إله إالّ اهللا"، ألنّ "ال إله إالّ اهللا"
  .هذا إميانٌ باهللا سبحانه وتعاىل وحده" إالّ اهللا: "املعبودات والطّواغيت، وقولُنا
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هذا إمنا هو إمالٌء من بين سبحانه وتعاىل أنّ عملهم } ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضالالً بعيداً{: وقوله
، هو الذي سول هلم وأملى - إرادة التحاكُم إىل الطّاغوت-الشيطان، فهو الذي سول هلم هذه اإلرادة

عن احلق، } ضالالً بعيداً{عليهم هذه الفكرة اخلبيثة، يريد أن يبعدهم ويغوِيهم، وليس ضالالً عاديا، بل 
عد، فال يكفيه أنبعدهم غاية البما يهم إذا كانوا يف مكان قريب ربه يتركهم يف مكان قريب، ألن

هذا الذي يريده الشيطان، فهو الذي يبعد الناس . يرجعون، لكن يبعدهم بعداً ال يرون معه احلق أبداً
عن حتكيم كتاب اهللا وسنة رسوله، ألنّ الشيطان يريد هلم الشر وال يريد هلم اخلري، وال يكفيه االحنراف 

  .ليسري، ال يرضى إالّ باالحنراف الكُلِّي والبعيد عن منهج اهللا سبحانه وتعاىلا
وإِذَا {: أم ال يقبلون النصيحة، ألنّ الشيطان أضلّهم ضالالً بعيداً، وهلذا قال:  من عالمام- أيضاً-مث

م ونصحوا أن يرجعوا إىل احلق ال يقبلون، ألم طُلب منه} قيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اُهللا وإِلَى الرسولِ
تعمدوا خمالفة احلق، فهم ما تركوا احلق عن جهل، ولكنهم تركوه عن تعمد، فلذلك ال يقبلون 

  .يعرضون إعراضاً كلياً} رأَيت الْمنافقني يصدونَ عنك صدوداً{: النصيحة، وهلذا قال
الذي أظهر اإلسالم وأبطن الكفر، ألنه لَما رأى قوة اإلسالم مل يستطع : هومجع منافق، و: واملنافقون

معارضته، فلجأ إىل حيلة وهي أن يظهِر اإلميان من أجل أن يعيش مع املسلمني ويسلَم على دمه وماله، 
ص، ألنّ ويبقَى على الكفر يف باطن أمره، فهو أظهر اإلسالم خداعاً ومكْراً، فصار شرا من الكافر اخلال

الكافر اخلالص أخف من املنافق، ألنّ الكافر اخلالص معلوم ومعروف عداوته، معروف موقفه من 
مذَبذَبِني بين {اإلسالم، لكن هذا موقفه من اإلسالم متذبذب، ال هو مع الكفّار وال هو مع املسلمني 

 للكفّار فرح وعاش معهم، وإن صارت العزة ، إن صارت الغلبة} ذَلك ال إِلَى هؤالِء وال إِلَى هؤالِء
والغلَبة للمؤمنني عاش معهم، فيريد أن يعيش مع القوي، وهذا أخس املذاهب، وأحطّ املذاهب، ألنّ 
اإلنسان جيب أن يكون صرحياً، ال خيادع، لكن هؤالء خيادعون، ولذلك صاروا يف الدرك األسفل من 

  .} رياولَن تجِد لَهم نص{النار 
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فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ بِما قَدمت أَيديهِم ثُم جاُءوك يحلفُونَ بِاِهللا إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً {: وقوله تعاىل
سول إذا نزلت م كارثة، أو أنزل اهللا فيهم قرآناً يفضحهم جاءوا إىل الر: يعين} )٦٢(وتوفيقاً

  .يعتذرون، وحيلفون باهللا، وهم أكثر الناس حلفاً باهللا وهم كاذبون، حيلفون على الكذب وهم يعلمون
ما أردنا خمالفتك، وال أردنا خمالفة كتاب اهللا، : يقولون} يحلفُونَ بِاِهللا إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفيقاً{

 الناس، وهذا مما يدلّ على غباوم، وعلى قُبح سجيتهم، ولكن عملنا هذا للمصلحة، وتوفيقاً بني
فاالعتذار أخس من الفعل، ألم يدعون أن حتكيم غري كتاب اهللا إحسان وتوفيق، فهذا عذر أقبح من 



لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهة رسوله صباع كتاب اهللا وسنفعل، ألن اإلحسان والتوفيق هو بإت.  
ما رأينا مثل قرائنا هؤالء، أرغب بطوناً، وأكذب ألسناً، وأجنب عند : "يف إحدى الغزواتولَما قالوا 

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأصحابه، وكان قد حضر جملسهم واحد من املسلمني : يعنون" اللّقاء
وا يركضون يريدون االعتذار، فوجدوا فذهب وبلّغ الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فلما علموا جاء

ال تعتذروا قَد * قُلْ أَبِاِهللا وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ {: الوحي قد سبقهم، فأنزل اهللا على رسوله
انِكُمإِمي دعب متلَّ} كَفَرما يزيد الرسول على أن يقرأ هذه اآلية، وهم متعلِّقون بناقته ص ، هلَيع ى اللَّه

  .وسلَّم يعتذرون، وال يلتفت إليهم
، فهم } أُولَئك الَّذين يعلَم اُهللا ما في قُلُوبِهِم{: مث بين اهللا أم كاذبون، وأم يقولون ما ليس يف قلوم

  .وا خمادعنييعتذرون إليك يف الظّاهر وحيلفون يف الظّاهر، وما جاءوا تائبني ونادمني، وإنما جاء
}مهنع رِضادم } فَأَعقبل االعتذار من اإلنسان النكاذب، وإمنا ي ه اعتذارال تقبل اعتذارهم، ألن

واإلنسان التائب، واإلنسان املخطئ من غري تعمد، أما اإلنسان املتعمد للباطل فال يقبل اعتذاره إالّ إذا 
  .رجع إىل الصواب

}مظْهعفاق : اجب عليك جتاههمالو: يعين} ووجلّ، وحتذّرهم من الن فهم باهللا عزاملوعظة، بأن ختو
  .والكذب، وتأمرهم بالتوبة، وتبين هلم عقوبة من فعل هذا الفعل

  بين هلم ما: معناه: قيل} في أَنفُِسهِم} {وقُلْ لَهم في أَنفُِسهِم قَوالً بليغاً{
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قل : أي} وقُلْ لَهم في أَنفُِسهِم{: معناه: وقيل. ا يبيتونه مما بينه اهللا لك، وأطلعك عليهيف أنفسهم، وم
كالماً جزالً فاصالً يؤثِّر فيهم، ومعىن : يعين} قَوالً بليغاً{. هلم خالياً م وحدهم وأسر إليهم بالنصيحة

 أو باملالطفة، ألم ليسوا أهالً لذلك، ولكن قابلهم بالكالم أنك ال تقابلهم باللّني أو بالكالم اللّين: هذا
  .البليغ الزاجر املخوف املروع، ألم فعلوا فعالً قبيحاً ال يناسب معهم املالطفة واملالينة

لَّى حممد ص:  ومنهم- عليهم الصالة والسالم-مجيع الرسل: يعين} وما أَرسلْنا من رسولٍ{: مث قال تعاىل
لَّمسو هلَيع اللَّه.  

طاعة الرسول صلَّى اللَّه علَيه : بشرعه ودينه، أو بتوفيقه سبحانه وتعاىل، فالواجب} إِلَّا ليطَاع بِإِذْن اِهللا{
  .التحاكُم إليه: وسلَّم، وعدم خمالفته، ومن طاعته

ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا {: هللا لتاب اهللا عليهم، فقالأنّ هؤالء لو تابوا ورجعوا إىل ا: مث بين سبحانه وتعاىل
مهفُسأَن {ة رسوله : يعينا حصل منهم ما حصل من التحاكُم إىل غري كتاب اهللا وسنلَم} اُءوكج

 اللَّه علَيه وسلَّم ألنّ استغفار الرسول صلَّى} واستغفَر لَهم الرسولُ{. هذا عرض للتوبة} فَاستغفَروا اَهللا



لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفهو يستغفر للمذنبني واملسيئني، . شفاعةٌ منه ص ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوهذا يف حياته ص
أما ويدعو للمسلمني يف قضاء حوائجهم، فهو صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف حياته يستغفر ويدعو للمسلمني، 

بعد مماته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فال يذهب إىل قربه، وال يطلب منه االستغفار وال الدعاء، ألنّ هذا انتهى 
 كتاب اهللا وسنة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم - وهللا احلمد-مبوته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ولكن بقي

  .هما البركة، وما كان الصحابة رضي اهللا عنهم يذهبون إىل قربه، ويطلبون منه ذلكفيهما اخلري، وفي
أما الذين يستدلّون ذه اآلية على ايء إىل قرب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم والدعاء عنده، وطلب 

م مل يفعلوا هذا، وهم أعلم االستغفار من الرسول وهو ميت، فهذا باطل، ألن الصحابة رضي اهللا عنه
األمة وأحرص األمة على اخلري، وما كانوا يأتون إىل قرب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إذا أشكل عليهم 

شيء، أو نزلت م نازلة، أو أصام قحط، أو احنباس مطر، أو أصابتهم شدة من الشدائد، ما كانت 
 الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وإمنا يطلُبون من اهللا، وإذا كان فيهم أحد القرون املفضلة يأتون إىل قرب

من أهل الصالح أو من قَرابة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم طلبوا منه أن يدعو اهللا هلم، كما فعل عمر 
  رضي اهللا عنه مع العباس بن
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:  لَما احنبس املطر واستسقوا، قال عمر رضي اهللا عنه-ل صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عم الرسو-عبد املطّلب
وإنا نتوسل " عليه الصالة والسالم، -يوم أنْ كان حيا: يعين" اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا"

  ".إليك بعم نبينا فاسقنا، ادع يا عباس
 عنهم، ما كانوا يأتون إىل قرب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، بل عدلوا إىل هذا عمل الصحابة رضي اهللا

العباس ألنّ العباس حي موجود بينهم والرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ميت، واحلي يقدر على الدعاء 
  . ميت القلبواالستغفار، وامليت ال يقدر، ومن مل يفرق بني احلي وامليت فهو

وكذلك معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه لَما استسقى، طلب من أيب يزيد اجلُرشي أن يدعو اهللا، 
 هلَيع لَّى اللَّهسول صاألمة وأعلم األمة، ما كانوا يأتون إىل قرب الر حابة، وهم أفقهفدعا، هذا عمل الص

أتون إىل قرب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم للزيارة والسالم على وسلَّم، وإمنا كانوا إذا قدموا من سفر ي
الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مث ينصرفون، ما كانوا يأتون ويدعون عند القرب، أو يطلُبون من الرسول 

  .د موته هذا ال جيوز، ألنه من وسائل الشركصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الشفاعة، أو يطلُبون منه االستغفار بع
وتدلّ اآلية على أن املنافقني لو تابوا تاب اهللا عليهم، وأنّ من حتاكَم إىل غري شريعة اهللا أنه جيب عليه 

  .التوبة، وإذا تاب تاب اهللا عليه
صالح بني الناس، وما أردنا أما املخادعة، وأما الكالم الفارغ، وأننا ما أردنا ذه اُألمور إالّ اخلري واإل



وتنميق األلفاظ، وتنميق االعتذارات واحلُجج . خمالفة الكتاب والسنة، فهذا ال يقبل، وال اعتذار فيه أبداً
  .املزخرفة، كل هذا ال يقبل إالّ مع التوبة الصادقة، وترك هذا الذنب العظيم

إنْ كنتم تريدون : الم يعتذرون بأعذار باطلة فيقال هلمكثري ممن حيكِّمون القوانني اليوم ممن يدعون اإلس
أزيلوا هذه . احلق فارجعوا عما أنتم عليه وتوبوا إىل اهللا كما عرض اهللا التوبة على من كان قبلكم
أما االستمرار على . القوانني، وهذه الطاغوتية إنْ كنتم صادقني وتوبوا إىل اهللا، واهللا يتوب على من تاب

اإلقالع عن الذّنب، : ع إظهار التوبة واالستغفار، فهذه خمادعة ال جتوز، ألن شروط التوبةالذّنب م
  .والعزم أن ال يعود إليه، والندم على ما فات

  .هذا رد على دعواهم اإلميان، وهو رد مؤكّد بالقسم} فَال وربك ال يؤمنونَ{: مث قال

)٢/١٢٦(  

  

 عام لالختالف يف - كما ذكرنا-من النزاع واالختالف، وهذا} ما شجر بينهمحتى يحكِّموك في{
اخلُصومات الّيت تنشب يف األموال أو غريها، ويف العقائد، وعام يف اخلُصومات يف املذاهب واآلراء 

ب أن حيكَّم فيها كتاب الفقهية، وعام يف اخلصومات يف املناهج الدعوية اليت انقسم فيها الناس اليوم، جي
اهللا وسنة رسوله، فإن مل يفعلوا فليسوا مبؤمنني، ألن اهللا أقسم سبحانه على نفي اإلميان عن من مل يعمل 

  .هذا العمل
أما من حتاكَم إىل الشريعة ولكنه قَبِل احلُكم } ثُم ال يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجاً مما قَضيت{: مث قال تعاىل

على مضض، وهو جيد يف نفسه كراهية هلذا احلكم فهذا ليس مبؤمن، البد أن يقبل هذا احلُكْم عن 
  .اقتناع، أما إنْ قَبِلَه مضطّرا وأغمض عليه إغماضاً فهذا ليس مبؤمن

  .ينقادون انقياداً تاماً} ويسلِّموا تسليماً{: مث قال تعاىل
  :فهذه ثالثة أمور

  . فيما شجر بينهمحيكِّموك: أوالً
  .أن ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً من حكم اهللا ورسوله: ثانياً
  .ينقادون انقياداً حلكم اهللا ورسوله} ويسلِّموا تسليماً{: ثالثاً

  .فبهذه األمور الثالثة يثبت اإلميان ا ويتحقّق
تاب اهللا وسنة رسوله وال يرضى به، فالذي ال حيكِّم كتاب اهللا وسنة رسوله ليس مبؤمن، والذي حيكِّم ك

وإمنا يقبله جماملة، أو ألجل غَرضٍ من األغراض هذا ليس مبؤمن، والّذي ال ينقاد وال يسلِّم، هذا ليس 
  .مبؤمن

 ليس املقصود من التحاكُم إىل الشريعة هو جمرد حتقيق األمن والعدالة بني الناس، فهذا ال - أيضاً-مث



حتكيم الشريعة تعبداً وطاعةً هللا، فالّذين حيكِّمون الشريعة من أجل ما فيها من يكفي، البد أن يكون 
املصاحل والعدل بني الناس فقط، فهذا ال يدلّ على اإلميان، البد أن يكون حتكيم الشريعة صادراً عن 

يقبل من الشريعة إال إميان وتعبد هللا عز وجلّ وطاعةً هللا عز وجلّ، ألنّ هذا من التوحيد، أما الذي ال 
  املصاحل الدنيوية والعدالة احلاصلة بني الناس يف هذه الدنيا فهذا ال يكفي، بل حيكِّم الشريعة

)٢/١٢٧(  

  

  .} )١١(وإِذَا قيلَ لَهم ال تفِْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ {: وقوله
  .} رضِ بعد إِصالحهاوال تفِْسدوا في الْأَ{: وقوله

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .طاعةً وتعبداً، وخضوعاً حلكم اهللا سبحانه وتعاىل، وهلذا صار حتكيم الشريعة من التوحيد

 ريعة والتحاكُم إليها من توحيد اهللا عزها تدلّ على أنّ حتكيم الشاهد من اآليات للباب واضح، أنوالش
  . ترك ذلك من الشرك باهللا ومن صفات املنافقنيوجلّ، وأنّ

هذه " } )١١(وإِذَا قيلَ لَهم ال تفِْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ{: وقوله: "قوله رمحه اهللا
ال تفسدوا : فقنياآلية يف سياق اآليات اليت ذكرها اهللا يف مطلَع سورة البقرة يف املنافقني أي إذا قيل للمنا

التحاكُم إىل غري ما أنزل اهللا، وهذا وجه إيراد اآلية يف هذا : يف األرض باملعاصي، ومن أشد املعاصي
الباب وهو أنّ حتكيم غري شريعة اهللا من اإلفساد يف األرض، وأن حتكيم شريعة اهللا هو صالح األرض، 

 اهللا عز وجلّ وفساد األرض إنما يكون مبعصية فكذلك بقية الطّاعات، فصالح األرض إنما يكون بطاعة
اهللا عز وجلّ، فاملعاصي تحدثُ الفساد يف األرض من نضوب املياه، واحنباس األمطار، وغالء األسعار، 
وظُهور املعاصي واملنكَرات، كلّ هذا فساد يف األرض، وال صالح لألرض إال بطاعة اهللا عز وجلّ، وال 

  .طاعة اهللا عز وجلّعمارة لألرض إالّ ب
، وهذا من فساد } قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ{اتركوا النفاق ألنّ النفاق فساد، : فاملنافقون إذا قيل هلم

وهكذا كلّ . الفطْرة، حيث يعتقدون أنّ ما هم عليه هو اإلصالح، وأنّ ما عليه املؤمنون هو الفساد
الح يف ا ألرض، وأنه تقدم، وأنه رقي، وأنه حضارة، وأنه، صاحب مذهب فاسد، يدعي أن مذهبه إص

  .وأنه، إىل آخره
أنّ التحاكُم إىل كتاب اهللا من اإلصالح يف األرض، والتحاكُم إىل غري كتاب اهللا من : وكما ذكرنا

  .اإلفساد يف األرض، فيكون هذا وجه سياق املصنف رمحه اهللا هلذه اآلية يف هذا الباب
  .هذه اآلية من سورة األعراف" } وال تفِْسدوا في الْأَرضِ بعد إِصالحها{: وقوله: "ه اهللاقال رمح

)٢/١٢٨(  



  

  .اآلية} أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ{: وقوله تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

عاصي، والشرك باهللا عز وجلّ، وحتكيم وهذه كآية سورة البقرة متاماً ومعناها ال تفسدوا يف األرض بامل
بإرسال الرسل وإنزال الكتب واإلميان باهللا عز وجلّ، فاهللا أصلح } بعد إِصالحها{غري ما أنزل اهللا، 

األرض بإرسال الرسل وإنزال الكُتب وحصول اإلميان فيها، فال جيوز أن تغير نعمةُ اهللا عز وجلّ 
، فيكون بعد التوحيد الشرك، ويكون بعد حتكيم كتاب اهللا حتكيم القوانني الوضعية وتستبدل بضدها

  .والعوائد اجلاهلية، وال يكون بعد الطّاعات املعاصي واملخالفَات
ما كان قبل اإلسالم، كان أهل : املراد باجلاهلية} أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ{: وقوله تعاىل: "قال رمحه اهللا

التحاكم، كانوا يتحاكمون إىل الكُهان، وإىل السحرة، وإىل : جلاهلية على ضاللة، ومن ذلكا
  .الطّواغيت، وإىل العوارِف القَبلية

فهؤالء املنافقون الذين ادعوا اإلسالم يريدون حكم اجلاهلية، وال يريدون حكم اهللا سبحانه وتعاىل، وال 
إىل حكم الشريعة، بل يريدون البقاء على حكم اجلاهلية، وهذا يريدون أن ينتقلوا من حكم اجلاهلية 

  .مذهب املنافقني دائماً ومن سار يف ركْبِهم
وهذا استنكار من اهللا سبحانه وتعاىل ملن يريد أن يستبدل الشريعة بالقوانني الوضعية، ألنّ القوانني 

 ما أنزل اهللا ا من سلطان، والقوانني الوضعية هي حكم اجلاهلية، ألنّ حكم اجلاهلية أوضاع وضعوها
الوضعية أوضاع وضعها البشر، فهي وحكم اجلاهلية سواء ال فرق، فالذي يريد أن حيكم بني الناس 

  .بالقوانني الوضعية يريد حكم اجلاهلية الذي أراده املنافقون من قبل
ال أحد أحسن من اهللا حكماً، : ال، أي: مبعىن} من} {ومن أَحسن من اِهللا حكْماً لقَومٍ يوقنونَ{: مث قال

ألنّ اهللا سبحانه وتعاىل، عليم حكيم خبري، يعلم ما يصلُح به العباد، ويعلم حوائج الناس، ويعلم ما ينهِي 
الرتاعات بني الناس، ويعلم العواقب وما تؤول إليه، فهو تشريع من عليم حكيم سبحانه وتعاىل، ال 

 والقوانني اليت وضعها البشر، الذين عقوهلم قاصرة وتدخلهم األهواء والرغبات، وعلمهم يستوي هو
حمدود، إنْ كان عندهم علم، ال يشرع للبشر إالّ خالق البشر الذي يعلم مصاحلهم، وبعلم ما تنتهي إليه 

  هللا،ال أحد أحسن حكماً من ا: أي} ومن أَحسن من اِهللا{: أُمورهم، وهلذا قال

)٢/١٢٩(  

  

ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعاً : "أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: وعن عبد اهللا بن عمر
  ".بسند صحيح" احلجة"حديث صحيح، رويناه يف كتاب : (قال النووي" لَما جئت به



  ـــــــــــــــــــــــــــــ
، فليس هناك طرفان، أحدمها أفضل من اآلخر، فحكم البشر ليس فيه وأفعل التفضيل هنا على غري بابه

  .حسن أبداً، وإمنا حكم اهللا هو احلسن وحده
ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه : "وعن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: "قال

  " .تبعاً لما جئت به
لَيع لَّى اللَّهقوله صلَّمسو كم: "هه قد " ال يؤمن أحدلإلميان الكامل، وليس نفياً لإلميان كلِّه، ألن هذا نفي

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهراد نفي اإلميان الكامل كما يف قوله صكم حىت : "يأيت نفي اإلميان، ويال يؤمن أحد
ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال : "علَيه وسلَّم، ومثل قوله صلَّى اللَّه " حيب ألخيه ما حيب لنفسه

نفي : فاملراد ذَا" يسرِق السارق حني يسرِق وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن
اإلميان الكامل، ال نفي مطلَق اإلميان، فإنّ الفاسق يكون معه من اإلميان ما يصح به إسالمه، أما الذي 

أن الفاسق ال : وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة. ه إميان أصالً، فهذا كافر خارج من امللّةليس مع
يسلَب مطلَق اإلميان، وال يعطى اإلميان املطلَق، فال يسلب ملطلق اإلميان حبيث يكون كافراً كما تقوله 

مؤمن بإميانه، فاسق : "إمنا يقالاخلوارج واملعتزلة، ولكنه ال يعطى اإلميان املطلق كما تقوله املرجئة، و
إن صاحب الكبرية مؤمن كامل اإلميان، : ، ألنّ الذين يقولون"مؤمن ناقص اإلميان: "، أو يقال"بكبريته

إن صاحب الكبرية كافر خارج من اإلميان وليس معه من اإلميان شيء، : هم املرجئة، والذين يقولون
  .هؤالء هم اخلوارج واملعتزلة

ة، وال - وهللا احلمد-ةوأهل السنيبون مرتكب الكبرية اإلميان بالكُلوسط بني هذين املذهبني، فال يسل 
  .يعطونه اإلميان الكامل، وإمنا يسمونه مؤمناً فاسقاً أو مؤمناً ناقص اإلميان

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهته ور: اهلوى مقصور، معناه" حىت يكون هواه: "وقوله صا تكون حمبمغبته تابِعةً ل
 هلَيع لَّى اللَّهسول صه، وما خالف ما جاء به الرأحب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسول صبه، فما جاء به الر جئت

  .وسلَّم أبغضه، هذا هو املؤمن الذي حيب ما جاء به الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ويبغض ما خالفه

)٢/١٣٠(  

  

  .من الشريعة والكتاب والسنة، فهذه عالمةٌ واضحة بني أهل اإلميان وأهل الكفر" تبعاً لما جئت به"
اإلمام أبو زكريا حيىي بن شرف النووي، صاحب التصانيف العظيمة يف اإلسالمِ " قال النووي: "قوله
لك من املصنفات العظيمة، وقد يف الفقه، وغري ذَ" وروضة الطالبني"، "شرح صحيح اإلمام مسلم"كـ 

  .توفّي رمحه اهللا وهو شاب يف األربعني من عمره
احلُجة : "وهو كتاب أليب الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي الشافعي، مساه" رويناه يف كتاب احلُجة: "وقوله



ب املقاالت الباطلة يف العقيدة، ، وهو كتاب يف التوحيد يرد فيه على املبتدعة وأصحا"على تارك املَحجة
  .فيعترب من كتب العقيدة وهو مطبوع حمقق

اإلسناد تؤيده األدلّة من الكتاب والسنة، فإنّ املؤمن جيب أن يكون حمبا وراغباً فيما جاء " بسند صحيح"
فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم {: اىلبه النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ومبغضاً لما سواه، قال اهللا سبحانه وتع

، وقال سبحانه وتعاىل } أَنما يتبِعونَ أَهواَءهم ومن أَضلُّ ممنِ اتبع هواه بِغيرِ هدى من اِهللا إِنَّ اَهللا
فالذي ال يأخذ من الشرع إالّ ما يوافق هواه ويترك } مٍأَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اُهللا علَى علْ{:

ما خالف هواه ورغبته إنما يتبع هواه، وقد اتخذ هواه إهلاً يطيعه فيما يريد وفيما يكره، أما الذّي يتخذ 
 اهللا جل وعال إهلاً فإنه يتبع ما جاء عن اهللا سواًء وافق رغبته أو خالف رغبته، فإنّ اهللا وصف املنافقني

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهم ال يأخذون إالّ ما وافق أهواءهم، قال صبأ :} كُمحيل هولسروا إِلَى اِهللا وعإِذَا دو
ان احلكم إذا ك: يعين} )٤٩(وإِنْ يكُن لَهم الْحق يأْتوا إِلَيه مذْعنِني) ٤٨(بينهم إِذَا فَرِيق منهم معرِضونَ

فَال {: هلم جاءوا، وإذا كان احلكم عليهم مل يأتوا وال يقبلون، وهذا نفاق، ويف آخر اآليات السابقة
وربك ال يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم ال يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا 

  .} )٦٥(تسليماً
  .وهذا كلّه يشهد هلذا احلديث الذي رواه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

  :} أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ{:  سببني من أسباب نزول قوله تعاىل- رمحه اهللا تعاىل-مث ذكر املؤلِّف

)٢/١٣١(  

  

. نتحاكم إىل حممد: ، فقال اليهوديكان بني رجل من املنافقني ورجل من اليهود خصومة: وقال الشعيب
لعلمه أم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا . نتحاكم إىل اليهود: عرف أنه ال يأخذ الرشوة، وقال املنافق
  .اآلية} أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ{: كاهناً يف جهينة فيتحاكما إليه، فرتلت

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  :ألولالسبب ا

نتحاكم إىل : كان بني رجلٍ من املنافقني ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: قال الشعيب: "قوله
  .ألنه يعرف أن حممداً صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ال يأخذ الرشوة" حممد

رِشوة، : اء، يقالوالرشوة مثلّث الر" لعلمه أم يأخذون الرشوة. نتحاكم إىل اليهود: وقال املنافق"
ما يدفعه أحد اخلصمني للحاكم من أجل أن يقضي له، وما يدفعه للموظّف أحد : ورشوة، ورشوة، هي

املراجعني من أجل أن يقدم معاملته على معاملة غريه من املستحقِّني، أو من أجل أن يعطيه وحيرِم 
لى أحد، فهذه رشوة، سواء كانت للقاضي املستحقِّني، أو من أجل أن يعطيه حقّه الذي ليس فيه ضرر ع



يف احملكمة، أو كانت ملوظّف يف أحد الدوائر احلُكومية، من أجل أن يتالعب حبقوق املراجعني، ويقدم 
من ال يستحق التقدمي، ويؤخر من يستحق التقدمي، أو يعطي من ال يستحق، وحيرِم املستحق يف الوظائف 

  .أو يف أي شيء من املراجعات
تحشوة سوالر :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالذي يدفع : الراشي هو" لعن اهللا الراشي واملرتشي: "قال النيب ص

أَكَّالُونَ {: الذي يأخذ الرشوة، وقد مساها اهللا سحتاً يف قوله عن اليهود: الرشوة، واملرتشي هو
تحلسحت} لشوة، ألنّ ا: ، واملراد بالسع، فتفسد احلُكّام، والقُضاة، واملوظّفني، الرمتفسد الرشوة ت

  .وتضر أهل احلق، وتقدم الفُساق، وحيصل ا خللٌ عظيم يف اتمع
 ،ه، واستطال األشرار على األخيار، وأُهني احلقرب نظامتمع خيف ا تباٌء خطري، إذا فَشفالرشوة و

وال تأْكُلُوا أَموالَكُم {:  قال اهللا سبحانه وتعاىل- والعياذ باهللا-م احلرامفهي سحت وباطلٌ، وهي من أعظ
  بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا

)٢/١٣٢(  

  

إىل : قال اآلخرنترافع إىل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، و: نزلت يف رجلني اختصما، فقال أحدمها: وقيل
 هلَيع لَّى اللَّهبرسول اهللا ص كعب بن األشرف، مث ترافعا إىل عمر، فذكر له القصة، فقال للذي مل يرض

لَّمسفضربه بالسيف فقتله. نعم: أكذلك؟، قال: و.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

عت متأَنثْمِ واسِ بِالْأالِ النوأَم نونَفَرِيقاً مكّام : قيل} )١٨٨(لَمدفع للحشوة اليت تهذه اآلية نزلت يف الر
من أجل أكل أموال الناس بالباطل، سميت رشوة؛ مأخوذة من الرشاء وهو احلبل الذي يتوصل به إىل 
استنباط املاء من البئر، فكأن مقدم الرشوة يريد سحب احلكم أو جذب احلكم لنفسه دون غريه، من 

  .ك مسيت رشوةذل
فهذا اليهودي طلب التحاكم إىل الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لعلمه أن الرسول ال يأخذ الرشوة ألن 

  .الرشوة سحت وحرام وباطل، والرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جاء باحلق والعدل بني الناس
 أن يتحاكم إىل اليهود لعلمه أنّ اليهود يأخذون الرشوة، فقد  طلب- مع أنه يزعم اإلميان-وأما املنافق

  .} سماعونَ للْكَذبِ أَكَّالُونَ للسحت{: قال اهللا تعاىل فيهم
والكاهن هو الذي يتلقّى عن الشياطني يف استراق السمع، فالكاهن يستخدم " مث اتفقا أن يأتيا كاهناً"

  .مور الغائبة، فيخبِر ا الناس ويكذب معهاالشياطني، وتخربه بأشياء من األ
  .إا حي من قُضاعة، وهي قبيلة كبرية: قبيلة معروفة، وبقال: وجهينة" يف جهينة"
  ".} أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ{: فرتلت"



  .فيكون هذا أحد القولني يف سبب نزول اآلية الكرمية
  :والسبب الثاين لرتول اآلية

إىل : نترافع إىل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وقال اآلخر: نزلت يف رجلني اختصما، فقال أحدمها: "أا
وكعب بن األشرف زعيم من زعماء اليهود، وهو عريب من قبيلة طَيء، ولكن كان " كعب بن اَألشرف

د، وكان من أَلَدضري، فتهووهو أخوالُه من اليهود من بين الن ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهصوم رسول اهللا صخ 
  الذي ذهب إىل أهل مكّة بعد غزوة بدر يرثي قتلى

)٢/١٣٣(  

  

: املشركني، وحيرض أهل مكّة على غزو رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وهو الذي أنزل اهللا تعاىل فيه
 نصيباً من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِبت والطَّاغُوت ويقُولُونَ للَّذين كَفَروا هؤالِء أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا{

، مث رجع إىل املدينة وجعل ينشد األشعار يف ذم رسول اهللا صلَّى } )٥٠(أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيالً
من يل بكعب بن األشرف فقد : " عليه، فقال النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّماللَّه علَيه وسلَّم، وحيرض الناس

فانتدب حممد بن مسلَمة األنصاري رضي اهللا عنه، واستأذن رسول اهللا صلَّى اللَّه " آذى اهللا ورسوله؟
 فدعوه فرتل إليهم، فقتلوه علَيه وسلَّم يف قتله، فخرج هو ورجالٌ معه إىل كعب بن األشرف باللّيل،

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها خان اهللا ورسوله، وصار يؤذي رسول اهللا صه لَمه، ألنوأراحوا املسلمني من شر
 لَّى اللَّهيب صدمه، وأَمر هؤالء بقتله، فقتلوه بأمر الن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صانتقض عهده، فأهدر الن

  .يه وسلَّم، وأراح اهللا املسلمني من شرهعلَ
  .وكلّ هذا حماولة لالبتعاد عن حكم اهللا ورسوله" مث ترافعا إىل عمر"
  .سبب جميئهما: يعين" القصة"أحدمها " فذكر له"
. نعم: أكذلك؟، قال: للّذي مل يرض برسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "عمر رضي اهللا عنه": فقال"

ألنه مرتد عن دين اإلسالم، أو ألنه مل يسلم من األصل، ولكنه أظهر اإلسالم " فضربه بالسيف فقتله
 هلَيع لَّى اللَّهص النيب ه، ولكنب قتلُه دفعاً لشرجة ونفاقاً، واملنافق إذا ظهر منه ما يعارِض الكتاب والسن

 بن أُيب وغريه، درءاً للمفسدة، لئالّ يتحدث الناس أنّ حممداً يقتل وسلَّم مل يقتل املنافقني كعبد اهللا
 لدفع أعالمها -ترك قتله:  وهي-فالرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ارتكب أخف، املفسدتني. أصحابه

  .حممد يقتل أصحابه: وهو قول الناس
  . ولرسوله، ألنه خشي من مفسدة أكربهذا وجه كون الرسول مل يقتل املنافقني مع عداوم هللا

  :فدلّت هذه النصوص يف هذا الباب العظيم على أحكام عظيمة
وجوب التحاكُم إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأنّ هذا : يف اآليات واحلديث: أوالً



  .هو مقتضى اإلميان
يف كلّ املنازعات، ال يف بعضها دون بعض، فيجب حتكيمها يف أمر وجوب حتكيم الكتاب والسنة : ثانياً

  العقيدة، وهذا أهم شيء، ويف املنازعات احلقوقية

)٢/١٣٤(  

  

فَإِنْ تنازعتم في شيٍء {: بني الناس، ويف املنازعات املنهجية واملذاهب واملقاالت، ويف املنازعات الفقهية
، أما الذي يريد أن يأخذ جانباً فقط، ويترك ما هو أهم منه، فهذا ليس "} رسولِفَردوه إِلَى اِهللا وال

حتاكُماً إىل كتاب اهللا، فما يقوله دعاة احلاكمية اليوم ويريدون حتكيم الشريعة يف أُمور املنازعات 
أنا مسلم، : أنه يقولالناس أحرار يف عقائدهم، يكفي : احلقوقية، وال حيكِّموا يف أمر العقائد، ويقولون
جنتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذُر "إىل آخره، .. أو.. سواًء كان رافضياً أو كان جهمياً أو معتزلياً، أو

: وهي يف احلقيقة. القاعدة الذهبية: هذه القاعدة اليت وضعوها، ويسموا" بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه
 أهم منه، ألنّ حتكيم الشريعة يف أمر العقيدة أعظم من حتكيم للكتاب يف بعض، وترك له فيما هو

حتكيمها يف شأن املنازعات احلُقوقية، فتحكيمها يف أمر العقيدة وهدم األضرحة ومشاهد الشرك، ومقاتلة 
املشركني حىت يؤمنوا باهللا ورسوله، هذا أهم، فالذي إمنا يأخذ جانب احلاكمية فقط ويهمل أمر العقائد، 

:  أمر املذاهب واملناهج اليت فرقت الناس اآلن، ويهمل أمر النزاع يف املسائل الفقهية، ويقولويهمل
فهذا قول باطل، ألن الواجب أن . أقوال الفقهاء كلها سواء، نأخذ بأي واحد منها دون نظر إىل مستنده
ية، وهذا هو األهم، واملنازعات نأخذ مبا قام عليه الدليل، فيحكَّم كتاب اهللا يف كلّ املنازعات العقَد

وما اختلَفْتم فيه {هذا عام، } فَإِنْ تنازعتم في شيٍء{احلُقوقية، واملنازعات املنهجية، واملنازعات الفقهية، 
  .هذا عام أيضاً} من شيٍء فَحكْمه إِلَى اِهللا ذَلكُم اُهللا

دل التوحيد غالطون، حيث أخذوا جانباً وتركوا ما هو أعظم منه، وهو وهؤالء الذين جعلوا احلاكمية ب
 وهو املناهج اليت فرقت بني الناس، كلّ مجاعة هلا - أو هو أعظم منه-العقيدة، وتركوا ما هو مثله

منهج، كل مجاعة هلا مذهب، مل ال نرجع إىل الكتاب والسنة ونأخذ املنهج واملذهب الذي يوافق الكتاب 
  . ونسري عليهوالسنة

واحلاصل؛ أنّ حتكيم الكتاب والسنة جيب أن يكون يف كلّ اُألمور، ال يف بعضها دون بعض، فمن مل 
أَفَتؤمنونَ بِبعضِ {حيكِّم الشريعة يف كلّ األمور كان مؤمناً ببعض الكتاب وكافراً ببعض شاء أم أىب، 

  .} الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ

)٢/١٣٥(  

  



  .كل بغري ما أنزل اهللا: يف هذه النصوص تفسري الطّاغوت، وأنّ من معانيه: سألة الثالثةامل
يف هذه النصوص دليل على أنّ من اختار حكم الطاغوت على حكم اهللا، أو سوى بني : املسألة الرابعة

أَلَم {: ألن اهللا تعاىل قالحكم اهللا وحكم الطّاغوت وادعى أنه خمير بينهما أنه كافر باهللا خارج من امللّة، 
فكذّم يف دعواهم اإلميان ما داموا يتحاكمون إىل الطّاغوت، ألنه ال } تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا

مها سواء، : ميكن اجلمع بني النقيضني، فمن اختار حكم الطّاغوت على حكم اهللا أو سوى بينهما وقال
 ذا، أو قالإنْ شئنا أخذنا كَم بالشريعة يف بعض : ذا، وإنْ شئنا أخذناحتكيم الطاغوت جائز، أو ح

أما من حكَم . كالذين حيكِّمون الشريعة يف األحوال الشخصية فقط. األمور دون بعض، فهذا كافر باهللا
اطل، ويعترف بغري ما أنزل اهللا هلوى يف نفسه، وهو يعترف ويعتقد أن حكم اهللا هو احلق، وحكم غريه ب

  .أنه خمطئ ومذنب، فهذا يكفر كفراً أصغر ال خيرج من امللّة
ثُم ال يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجاً مما {: يف حديث عبد هللا بن عمرو ويف آخر اآليات: املسألة اخلامسة

 ورسوله، فإن مل يقتنع وكان يف أن يقتنع حبكم اهللا: دليل على أنّ عالمة اإلميان} قَضيت ويسلِّموا تسليماً
 هلَيع لَّى اللَّهنفسه شيء من عدم االطمئنان فهذا دليلٌ على ضعف إميانه، أو على عدم إميانه، لقوله ص

لَّمسبه: "و ا جئتمبعاً لت كم حىت يكون هواهقال تعاىل" ال يؤمن أحد ، :} فُِسهِمي أَنوا فجِدال ي ثُم
جاً مريماًحلسوا تلِّمسيو تيا قَضاالطمئنان حلكم اهللا ورسوله، سواًء كان له : فمن عالمة اإلميان. } م

  .أو عليه، فال جيد يف نفسه شيئاً من التربم أو الكراهية حىت ولو كان احلكم عليه
ل املال بالباطل، وألنها دليل على حترمي الرشوة، ألنها من أك: يف سبب نزول اآلية: املسألة السادسة

تسبب تغيري األحكام عن جمراها الصحيح، وأنها من صفة اليهود، فمن أخذها من هذه األمة فقد تشبه 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهه بقوم فهو منهم: "باليهود، وقد قال صمع ما فيها من أكل املال بالباطل " من تشب ،

  . ونشر الفوضى يف احلُقوق، وهي شر كلّهامع ما فيها من إفساد احلكم،

)٢/١٣٦(  

  

يف احلديث دليل على وجوب قتل املنافق إذا ظهر منه ما يعارض الكتاب والسنة، ألنه : املسألة السابعة
  .أصبح مفسداً يف األرض، فيجب على ويل األمر قتله إالّ إذا ترتب على قتله فساد أكرب

أنه ال يقبل اعتذار من } ثُم جاُءوك يحلفُونَ بِاِهللا إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفيقاً{: يف قوله: املسألة الثامنة
يحلفُونَ بِاِهللا إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً {حتاكَم إىل غري الكتاب والسنة، ألنّ اهللا أنكر عليهم ذلك، وهم 

ن حكّم غري الكتاب والسنة، ولو اعتذر مبا اعتذر فإنه ال عذر له، ألنّ اهللا ، فال يقبل اعتذار م} وتوفيقاً
  .مل يقبل منهم هذا االعتذار

} ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا اَهللا واستغفَر لَهم الرسولُ{: يف قوله: املسألة التاسعة



من املرتد، فإنّ اهللا عرض عليهم التوبة مع ردم يف حتكيم غري ما أنزل اهللا أم لو تابوا قَبول التوبة : فيه
  .تاب اهللا عليهم

فيه أن طلب الدعاء من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إمنا هو يف حال حياته، بدليل : واملسألة العاشرة
ن إىل قربه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يطلبون منه االستغفار أن الصحابة رضي اهللا عنهم ما كانوا يأتو

وإذ } إِذْ ظَلَموا{: والدعاء، وهم القدوة، وخري القرون، وأعلم الناس بتفسري القرآن وألنه سبحانه قال
  .ألن إذا ظرف ملا يستقبل من الزمان" إذا ظلموا: "ومل يقل. ظرف ملا مضى من الزمان

 قصة األعرايب الذي جاء إىل قرب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وطلب منه االستغفار بعدما وما يذكرونه من
، فهي قصة خمتلقة ال أصل هلا، ولو صحت مل جيز االستدالل ا، } ...ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا{: تال اآلية

وديننا ال . لم األمة مبا يشرع وما ال يشرعألا فعل أعرايب جاهل خمالف ملا عليه الصحابة، وهم أع
  .يؤخذ من القصص واحلكايات، وإمنا يؤخذ من الكتاب والسنة وهدي السلف الصاحل

  :فيه مسائل: "قال الشيخ رمحه اهللا
أنّ الطاغوت هو من : أي" تفسري آية النساء، وما فيها من اإلعانة على فهم الطاغوت: املسألة األوىل
  .ا أنزل اهللا، مساه اهللا طاغوتاًحيكُم بغري م

  :أي" اآلية} ...وإِذَا قيلَ لَهم ال تفِْسدوا في الْأَرضِ{: تفسري آية البقرة: الثانية

)٢/١٣٧(  

  

  .التحاكُم إىل غري ما أنزل اهللا: ومن أعظم اإلفساد يف األرض
أن من أعظم اإلفساد يف : أي" } عد إِصالحهاوال تفِْسدوا في الْأَرضِ ب{: تفسري آية األعراف: الثّالثة" 

  .حتكيم غري الشريعة: األرض بعد إصالحها
أنّ حكم اجلاهلية هو احلكم بغري ما أنزل اهللا، فكلّ : أي" } أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ{: تفسري: الرابعة" 

وقت، ولو س ه حكم اجلاهلية يف أيي حكم خيالف حكم اهللا فإنمي قانوناً، أو نظاماً، أو دستوراً، أو سم
  .ما سمي، فإنه حكم اجلاهلية

أَلَم تر {: أن الشعيب ذكر سبب نزول اآلية األوىل: أي" ما قال الشعيب يف سبب نزول اآلية: اخلامسة" 
ل صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فنفى ، وأنها نزلت يف رجلني أرادا التحاكم إىل غري الرسو}إِلَى الَّذين يزعمونَ 

  !.اهللا اإلميان عمن أراد ذلك؛ جمرد نية فكيف إذا نفذ هذا
حتكيم ما أنزل اهللا عز : أن من اإلميان الصادق: أي" تفسري اإلميان الصادق واإلميان الكاذب: السادسة" 

  .وجلّ، واإلميان الكاذب هو حتكيم الطاغوت ولو ادعى اإلميان باهللا

)٢/١٣٨(  



  

  :]الباب األربعون[
  باب من جحد شيئاً من األمساء والصفات* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .ما حكمه؟، وما دليل ذلك؟: أي" باب من جحد شيئاً من األمساء والصفات: "قول الشيخ رمحه اهللا

بوبية، وتوحيد اُأللوهية، وتوحيد األمساء توحيد الر: أنه لَما كان التوحيد ثالثة أنواع: ومناسبة الباب
والصفات، وكان غالب هذا الكتاب يف النوع الثّاين وهو توحيد العبادة، ألن فيه اخلُصومة بني الرسل 
واُألمم، وهو الذي كثر ذكره يف القرآن الكرمي وتقريره والدعوة إليه، فهو األساس، وهو معىن شهادة 

وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا {: ، وهو الذي خلق اهللا اخللْق من أجله كما قال تعاىلأن ال إله إالَّ اهللا
وندبعي٥٦(ل( {.  

فهذا أكثر اُألمم مقرة به، خصوصاً الذين كانوا يف وقت نزول : وأما النوع األول وهو توحيد الربوبية
ا مقرين بتوحيد الربوبية، فهم يعتقدون أنّ اهللا هو اخلالق القرآن من كُفّار قريش وكُفّار العرب كانو

ولَئن {: الرازق، احمليي، املميت، املدبر يعترفون بذلك كما جاءت آيات يف القرآن الكرمي تبين ذلك
يملالْع زِيزالْع نلَقَهخ قُولُنلَي ضالْأَرو اتاومالس لَقخ نم مهأَلْت٩(س( { ،} ملَقَهخ نم مهأَلْتس نلَئو

قُلْ من { ، } سيقُولُونَ للَّه) ٨٦(قُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ {، } لَيقُولُن اُهللا
، هذا شيٌء } سيقُولُونَ للَّه) ٨٨(نتم تعلَمونَبِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو يجِري وال يجار علَيه إِنْ كُ

متقرر، ولكنه ال يدخلُ يف اإلسالم، فمن أقر به واقتصر عليه ومل يقر بالنوع الثّاين وهو توحيد العبادة، 
  .ويأت به فإنه ال يكون مسلماً ولو أقر بتوحيد الربوبية

  . والصفات، فهو يف احلقيقة داخل يف توحيد الربوبيةوهو توحيد األمساء: أما النوع الثّالث
  :ومن أجل هذا؛ بعض العلماء يجمل وجيعل التوحيد نوعان

  .توحيد يف املعرفة واإلثبات، وهو توحيد الربوبية واألمساء والصفات وهو التوحيد العلمي
  .لوهيةوتوحيد يف الطّلب والقصد وهو التوحيد الطَّلَيب العملي، وهو توحيد اُأل

)٢/١٣٩(  

  

  .اآلية } وهم يكْفُرونَ بِالرحمنِ { : وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولكن ملا وجدت طوائف من هذه األمة افترقت عن مذهب السلف، وصار هلا رأي يف األمساء والصفات 
: ناس، فجعل التوحيد ثالثة أقسام ختالف احلق؛ جعل هذا قسما ثالثا من أجل الرد عليهم وبيانه لل



توحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية، وتوحيد األمساء والصفات، ألن هذا التقسيم تفصيلي، والتقسيم 
  .األول إمجايل 

توحيد : وقد وجدت نابتة يف اآلونة األخرية على طريقة علماء الكالم جتعل التوحيد قسما واحدا هو
 - أو هم يتجاهلون -فلم يزيدوا على ما أقر به املشركون، ومل يعلموا الربوبية فقط، وتنكر ما عداه، 

  .أن القرآن الكرمي قد دل على التوحيد بأقسامه الثالثة يف آيات كثرية 
إن التوحيد أربعة أقسام، وتزيد من عندها توحيد احلاكمية، ومل تعلم أن هذا : وجدت طائفة أخرى تقول

وجيوز اعتباره من توحيد الربوبية . د األلوهية، وليس قسيما له القسم الذي زادوه هو قسم من توحي
  .من ناحية أن التشريع من اختصاص الرب سبحانه وتعاىل 

كتاب : "وقد تكلم الشيخ على توحيد األلوهية يف معظم أبواب هذا الكتاب أول باب منه يقول
فاعتىن بتوحيد األلوهية، ألنه هو }  إِلَّا ليعبدون وما خلَقْت الْجِن والْإِنس{ : التوحيد، وقول اهللا تعاىل

  .املقصود، وتوحيد الربوبية دليل عليه، وداخل يف ضمنه 
مث ذكر يف هذا الباب توحيد األمساء والصفات ، ومل يذكر توحيد الربوبية، ألن توحيد الربوبية معترف 

يتها وشركها، ولكنه خص باب األمساء به عند مجيع اخللق، وتقر به حىت األمم الكافرة على جاهل
  .والصفات هنا ألن منكريه من هذه األمة من الفرق الضالة كثريون 

  .فأراد ذا الباب أن يبني حكم هذه الفرق املخالفة يف هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد 
  .بيان حكمه : أي" باب من جحد األمساء والصفات : "وهلذا قال

  .املشركون : وهم أي: عاىلوقول اهللا ت: "قال

)٢/١٤٠(  

  

  .ينكرون هذا االسم الكرمي، وجيحدونه: أي" } يكْفُرونَ بِالرحمنِ{" 
أنّ كُفّار قريش لَما مسعوا رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يذكُر : ويوضح ذلك سبب نزول اآلية، وهو

مسيلمة الكذّاب، وذلك عندما : يعنون. محن إالَّ رمحن اليمامةوما الرمحن؟، ال نعرف الر: الرمحن، قالوا
صاحل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم املشركني يف احلديبية، وأراد أن يكتب الصلْح، ونادى علي بن أيب 

ال نعرف الرمحن إالَّ :  قالوا،" } بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ{: اكتب: "طالب ليكتب الصلْح، فقال له
  ".} وهم يكْفُرونَ بِالرحمنِ{: " فأنزل اهللا تعاىل. رمحن اليمامة، ولكن اكتب بامسك اللهم

" يا اهللا، يا رمحن: "وكذلك لَما كان النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف مكّة، وكان يصلِّي ويدعو يف سجوده
اهللا والرمحن، : انظروا إىل هذا يزعم أنه يعبد ربا واحداً وهو يدعو ربني: لَما مسعوه، فقال املشركون 

  .} قُلِ ادعوا اَهللا أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما تدعوا فَلَه الْأَسماُء الْحسنى{: قال اهللا تعاىل



 على تعدد املسمى، بل تعدد األمساء يدل على عظمة بين سبحانه أنّ أمساءه كثرية، وتعدد األمساء ال يدلّ
وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين {: املسمى، واهللا جل وعال له أمساء كثرية، قال تعاىل
اُهللا ال إِلَه إِلَّا هو لَه {: انه وتعاىل، وقال سبح} )١٨٠(يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ

لَه {: إىل قوله} ...هو اُهللا الَّذي ال إِلَه إِلَّا هو{: ، وقال تعاىل يف آخر سورة احلشر} )٨(الْأَسماُء الْحسنى
  .على معان جليلةتامة عظيمة، تشتمل : ، فاهللا له أمساٌء كثرية، كلّها حسىن، يعين} الْأَسماُء الْحسنى

إنّ هللا تسعة وتسعني امساً من أحصاها دخل : "أنّ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: ويف احلديث الصحيح
أسألُك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك، أو أنزلته يف : "، ويف دعاء النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" اجلنة

  .، فدلّ على أنّ أمساء اهللا كثرية ال يعلمها إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل" أحداً من خلقككتابك، أو علّمته 
  .وكثرة األمساء احلسىن تدلّ على عظمة املسمى

  .فكل اسم يدعى به ويطلب منه تعاىل ما يتضمنه ذلك االسم من الرمحة واملغفرة والتوبة وغريها

)٢/١٤١(  

  

  !".حدثوا الناس مبا يعرفون، أتريدون أن يكَذَّب اهللا ورسوله؟: "قال علي: ويف صحيح البخاري
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

يا رمحن ارمحين، يا غفور اغفر يل، يا : توسلوا إليه ا يف دعائكم، كأن تقول: يعين} فَادعوه بِها{: وقوله
  .وهكذا.. تواب تب علي، يا رازق ارزقين

} ينوا الَّذذَروهائمي أَسونَ فدلْحعدهم اهللا بقوله: يعين} يا، توا، أو ينكرون معانيها وحيرفونكروي :
  .} سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ{

واإلميان بأمساء اهللا وصفاته هو مذهب أهل السنة واجلماعة من الصحابة والتابعني، وأتباعهم إىل يوم 
اجلماعة يؤمنون بأمساء اهللا وصفاته اليت مسى اهللا تعاىل ا نفسه، أو مساه ا رسوله القيامة، فأهلُ السنة و

من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل، يؤمنون ا، ويثبتون معانيها وما تدلّ عليه، 
  .ولكن كيفيتها ال يعلمها إالّ اهللا سبحانه وتعاىل

الضالّة من اجلهمي ن جيحد أما الفرقا، فمنهم مهم جيحدوة واملعتزلة واألشاعرة ومشتقّات هؤالء فإن
األمساء والصفات وهم اجلهمية، ولذلك كفّرهم كثري من علماء هذه اُألمة، يقول اإلمام ابن القِّيم رمحه 

  ":النونية"اهللا يف 
  عشر من العلماء يف البلدان... ولقد تقلَّد كفرهم مخسون يف 

فّر اجلهمية مخسمائة عالم من هذه اُألمة، ألنهم جيحدون األمساء والصفات، فال يثبتون هللا امساً ك: يعين
  .وال صفَة



  .واملعتزلة أثبتوا األمساء ولكنهم جحدوا معانيها، وجعلوها أمساء جمردة، ليس هلا معاين
 فأثبتوا سبع صفات، وبعضهم اثبتوا األمساء وبعض الصفات، وجحدوا كثرياً من الصفات،: واألشاعرة

  .يثبت أربع عشرة صفة، والبقية جيحدوا وينكروا
  .وكلّ هؤالء فرق ضالّة، وهم يتفاوتون يف ضالهلم

حدثوا الناس : "علي بن أيب طالب خياطب العلماء، ويقول هلم": قال علي: ويف صحيح البخاري: "قال
مبا ال تستنكره عقوهلم، بل حدثوهم مبا تتحمله : ون، أيتكلّموا عندهم مبا يعرف: أي" مبا يعرفون

عقوهلم، وتدركه أفهامهم، وال تسمعوهم شيئاً ال يفهمون معناه، أو جيهلونه، فيبادرون إىل تكذيبه 
  .فتوقعوم يف احلَرج

)٢/١٤٢(  

  

اظ حيرصون على أن خيوفوا الوعاظ، والوع: وكأنه قال هذه املقالة لَما كثُر القُصاص يف وقته، وهم
الناس، فيذكُرون هلم كلّ ما قرأوا أو مسعوا من األخبار واألحاديث، سواًء كانت صحيحة أو غري 

وهذا أمر ال جيوز، فاحلاضرون حيدثون مبا تتحملُه . صحيحة، وسواء كان الناس يفهموا أو ال يفهموا
 فهذا أمر - وقد حتمل بعضهم على التكذيب- تشوش عليهمعقوهلم، رمبا ينفعهم، أما ذكر األشياء اليت

حمرمِ، فينبغي للقاص والواعظ واخلطيب واملتحدث أن يراعي أحوال السامعني، فيتكلّم معهم مبا يناسب 
إنْ كان يتكلّم يف وسط علماء يتكلّم بالكالم الالّئق بأهل العلم، وإن كان يتكلّم يف وسط عوام : حاهلم

أمور : تكلّم مبا يناسبهم ومبا تتحملّه عقوهلم، وحيرص على ما ينفعهم أيضاً، ويعلِّمهم أُمور دينهمفي
عقيدم وصالم، وأُمور عبادم، وحيذّرهم من املعاصي ومن احملرمات، وال يدخل يف املواضيع العلمية 

البعيدة عن أفهام العوام.  
أنه أمر أن يراعى أحوال احلاضرين وأحوال :  اهللا عنهوهذه حكمةٌ عظيمة من أمري املؤمنني رضي

ثون مبا يتناسب مع مستواهم العلميامعني، فيحدالس.  
ويا ليت املتحدثني يف وقتنا هذا واخلُطباء ميشون على هذا النظام وهذه القاعدة اليت قاهلا أمري املؤمنني 

  .علي بن أيب طالب
إنْ كان يف وسط علمي :  أنّ املتحدث يراعي أحوالَ السامعني:فهذه قاعدة للمتحدثني يف كل وقت

يتحدث مبا يناسبه، وإن كان يف وسط عامي يتحدث مبا يناسبه، وإنْ كان يف وسط خمتلط من العلماء 
ومن اجلُهال ومن العوام فإنه يالحظ الواقع، فيتحدث حبديث يستفيد منه احلاضرون ويفهمونه من أُمور 

  .هم، ويدرسون العقائد والعلوم شيئاً فشيئاً حىت تتسع هلا عقوهلم، وتتقبلها أفهامهمدين
وال يدخل يف هذا ذكر نصوص األمساء والصفات بدليل قول ابن عباس اآليت ملا ذكر حديثاً عن النيب 



تكون مكذوبة أو ال وإمنا هذا خاص بأحاديث القصاص اليت قد . صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف الصفات
  .تتحملها عقول الناس

)٢/١٤٣(  

  

أنه رأى رجالً انتفض ملّا مسع : "وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس
ما فَرق هؤالء؟، جيدون رِقّة : حديثاً عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف الصفات؛ استنكاراً لذلك، فقال

  .انتهى!" كمه، ويهلكون عند متشاه؟عند حم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

اإلمام اجلليل، صاحب : هو عبد الرزاق بن مهّام الصنعاينّ: عبد الرزاق" وروى عبد الرزاق : "قال
  ".مصنف عبد الرزاق "املسمى بـ " املصنف"
  .هاب الزهري، اإلمام اجلليلمن تالميذ حممد بن ش: هو معمر بن راشد األزدي" عن معمر"
عبد اهللا : وابنه هو. طاووس بن كَيسان، من أئمة العلم يف اليمن: طاووس هو" عن ابن طاووس عن أبيه"

  .كان إماماً جليالً، يروي عن أبيه طاووس: بن طاووس
ه علَيه وسلَّم يف أنه رأى رجالً انتفض لَما مسع حديثاً عن النيب صلَّى اللَّ: عن عبد اهللا بن عباس"

" ، جيدون رقّة عند محكمه، ويهلكون عند متشاه!ما فَرق هؤالء؟: الصفات؛ استنكاراً لذلك، فقال
. الذي يفهم معناه من لفظه، وال حيتاج إىل دليل آخر يفسره: واحملكَم من النصوص هو. اخلوف: الفَرق

فظه، وحيتاج إىل دليل آخر يفسره، كالناسخ واملنسوخ، واملطلَق الذي ال يفهم معناه من ل: واملتشابه هو
  .واملقيد، والعام واخلاص، وامل واملبين

أنهم يردون املتشابه إىل احملكَم، فيفسرون بعض النصوص ببعض، ألنها : فقاعدة أهل السنة واجلماعة
هلَيع لَّى اللَّهرسوله ص اهللا أو كالم كلها كالملَّمسو .  

  .وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون املتشابه، ويتركون احملكَم
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما {: قال تعاىل

ما تشابه منه ابتغاَء الْفتنة وابتغاَء تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اُهللا والراسخونَ الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ 
فريدون املتشابه إىل احملكم، ويفسرون كالم اهللا بكالم اهللا أو } في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا

} من عند ربنا{احملكَم واملتشابه، : يعين} يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ{الم رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وبك
  .فيفسرون بعضه ببعض، فال يأخذون املتشابه فقط ويتركون احملكَم

)٢/١٤٤(  

  



وهم {: م يذكر الرمحن، انكروا ذلك، فأنزل اهللا فيهمولَما مسعت قريش رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
  .} يكْفُرونَ بِالرحمنِ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الرجل الذي ملا مسع حديثاً يف الصفات استنكره وانتفض خوفاً من ذكره وال حيدث ذلك : ومنهم

  .منه عند املتشابه
على أنّ آيات الصفات من احملكَم وليست من " ة عند حمكَمهجيدون رِقّ: "فدلّ قوله رضي اهللا عنه

ويف هذا رد على أهل الضالل الذين جيعلون نصوص الصفات من املتشابه، ويفوضون معناها . املتشابه
وهذا ضاللٌ وغلط، بل هي من احملكَم الذي يعرف معناه ويفسر، ولذلك بين عبد اهللا بن عباس . إىل اهللا
ما : "يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا: هللا عنهما أا من احملكَم، وهذا هو احلق، وهو مذهب السلفرضي ا

  .على كثرة إطّالعه وتتبعه" وجدت أحداً من أهل العلم من السلف جعل آيات الصفات من املتشابه
  :ويستفاد من نصوص الباب فوائد عظيمة

، ولكنه كفر "} وهم يكْفُرونَ بِالرحمنِ{: " فات كفر لقوله تعاىلأن إنكار األمساء والص: الفائدة األوىل
فيه تفصيل قد يكون كفراً أكرب خمرج من امللّة، وقد يكون كفراً أصغر ال يخرج من امللّة لكنه ضالل، 

  .غري متأول؟هل هو مقلِّد أو غري مقلِّد؟، هل هو متأول أو : وهذا حبسب حال النايف لألمساء والصفات
أنه جيب على املتحدث يف : فيه" حدثوا الناس مبا يعرِفون: "يف قول علي رضي اهللا عنه: الفائدة الثانية

خطبة أو يف درس أو يف موعظة أو يف حماضرة أن يتحدث مبا يناسب حال املستمعني وما ينفعهم، وال 
هذه األشياء إن مل تكن صحيحة فقد كذَب على رسول يأيت هلم بالغرائب واألشياء اليت ال يفهموا، ألنّ 

اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، كالذي يروجه بعض القُصاص من األحاديث املكذوبة واملوضوعة، وإن كانت 
 هلا، ثابتة عن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فإنه يكون قد تسبب يف استنكار احلاضرين هلا وجحدهم

  .فيكون هو السبب الذي محلهم على ذلك
أيضاً يف قول علي رضي اهللا عنه طلب التدرج يف تعليم الناس، فيبدأ بصغار املسائل، مث : الفائدة الثالثة

ينتقل إىل كبارها، هذا هو الطّريق الصحيح للتعليم، أما أن يؤتى بكبار املسائل للمبتدئني فهذا خطأ يف 
  .يمطريقة التعل

)٢/١٤٥(  

  

يف قول ابن عباس رضي اهللا عنهما دليلٌ على أنّ نصوص الصفات من احملكَم، وأنها : الفائدة الرابعة
تذكَر عند الناس، ال يتحاشى من ذكرها، ألنها واضحة املعاين، ال إشكال فيها، ولذلك جاءت يف 

  .القُرآن، والقرآن يتلوه العوام ويتلوه املتعلِّمون



  .فيه دليل على أنّ أهل الزيغ يتبعون املتشابه ويتركون احملكَم:  اخلامسةالفائدة
 دليل على إنكار املنكَر، ألنّ ابن عباس رضي اهللا عنهما ما استنكر على - أيضاً-فيه: الفائدة السادسة

 ينكرون هذا الرجل، وبين السبب الذي محله على ما حصل منه من الرعدة، وأنه من أهل الزيغ الذين
  .احملكَم ويتبعون املتشابه

أنّ أول من جحد األمساء والصفات هم املشركون، فيكونون أئمة للجهمية واملعتزلة : الفائدة السابعة
  .ومن حنا حنوهم، وبئْس األئمة والقُدوة، نسأل اهللا العافية والسالمة

  .هذا، وباهللا التوفيق

)٢/١٤٦(  

  

  :]ونالباب الواحد واألربع[
  .} يعرِفُونَ نِعمت اِهللا ثُم ينكرونها{: باب قول اهللا تعاىل* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
، ألنه من جنسه، فيه "من جحد شيئاً من األمساء والصفات"هذا الباب ذكره الشيخ رمحه اهللا بعد باب 

 تنقَّص الربوبية، وكذلك الذي يضيف النعم إىل غري تنقُّص للربوبية، فالذي جيحد األمساء والصفات قد
  .اهللا سبحانه وتعاىل قد تنقّص الربوبية

يعرِفُونَ نِعمت اِهللا ثُم ينكرونها {: " فهذه اآلية اليت ذكرها يف الترمجة، وهي قولُه سبحانه وتعاىل
 وسورة النحل تسمى سورة النعم، ألنّ اهللا سبحانه هي من سورة النحل،" } )٨٣(وأَكْثَرهم الْكَافرونَ

وإِنْ تعدوا نِعمةَ اِهللا ال تحصوها إِنَّ اَهللا لَغفُور {: وتعاىل عدد فيها كثرياً من نعمه على عباده، وقال فيها
يمحسل، } )١٨(رورة نعمة إرسال الراليت ذكرها اهللا يف هذه الس عمل النوإنزال الوحي هلداية ، وأو
  .عباده

مث النعمة خبلق اإلنسان، وما جعل فيه من األعضاء الكبرية والصغرية الدقيقة، وما جعل فيه من بديع 
  .الصنعة

مث النعم يف خلق يمة األنعام اليت فيها اجلمال، وفيها منافعهم من الركوب واحلمل واأللبان واللحوم، 
  .وغري ذلك
  .البحرية اليت تقطَع م عباب املاءاملراكب : وكذلك
ما أنبت يف األرض من صنوف النباتات اليت فيها أرزاق العباد وفيها أدويتهم وفيها مراعي : وكذلك
  .ألنعامهم
وعالمات وبِالنجمِ هم {: ما جعل فيها من العالمات اليت يهتدي ا املسافرون يف الرب والبحر: وكذلك



  .} )١٦(يهتدونَ
  .نعمة املشارب من املاء واللَّبن والعسل: ومن ذلك
البيوت : نعمة املساكن اليت يسكُنون فيها فتؤويهم من احلر والربد، فيتحصنون ا من عدوهم: وكذلك

لُود الْأَنعامِ بيوتاً واُهللا جعلَ لَكُم من بيوتكُم سكَناً وجعلَ لَكُم من ج{: الثّابتة، والبيوت املتنقِّلة
كُمتإِقَام مويو نِكُمظَع موا يهفُّونختست {.  

  وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تقيكُم الْحر{: نعمة املالبس اليت يلبسوا: وكذلك

)٢/١٤٧(  

  

كُمأْسب يكُمقابِيلَ ترسم} وا عورا رونم، ومالبس مالبس األبداًن اليت يستا هيئا لونجموي ،
  .الدروع اليت تقيهم من سالح العدو
  .كلُّ هذه النعم من اهللا سبحانه وتعاىل

يعرِفُونَ نِعمت اِهللا ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم ) ٨٢(فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبالغُ الْمبِني{: مث قال تعاىل
ر٨٣(ونَالْكَاف( {.  

 ذكروا أقواالً يف تفسري هذه اآلية، وكلّها صحيحة، وال تناقُض بينها، ألنها - رمحهم اهللا-واملفسرون
فأقوال املفسرين ال تناقض بينها، . كلّها تدخل يف نعمة اهللا، وكلُّ منهم يذكُر مثاالً من هذه النعم

ف تنوع، وليس هو اختالف تضاد، ألنّ اآلية اختال: - كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية-واختالفهم
 حتتمل عدة معان، فكلّ واحد من املفسرين يأخذ معىن من هذه املعاين، فإذا مجعتها - أو اآليات-

  . تتضمن هذه املعاين الّيت قالوها مجيعاً- أو اآليات-وجدت أنّ اآلية
بِعثة حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وال شك أنّ ": } ت اِهللايعرِفُونَ نِعم{: " املراد بقوله: فمنهم من قال

ينزلُ الْمالئكَةَ بِالروحِ من أَمرِه {: هذه النعمة هي أكرب النعم، ولذلك صدر السورة بذكر بعثة الرسل
وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً {: ، وقال تعاىل} )٢(لَّا أَنا فَاتقُونعلَى من يشاُء من عباده أَنْ أَنذروا أَنه ال إِلَه إِ

نيالَملْع١٠٧(ل( {.  
  .كلّ ما ذكره اهللا يف هذه السورة من أصناف النعم: املراد بالنعمة: ومنهم من قال

: أي" } يعرِفُونَ نِعمت اِهللا{: " مفرد مضاف، فيعم مجيع النعم، فقولُه تعاىل" } نِعمت اِهللا{: " ألن قوله
يعرفون نِعم اهللا املذكورة يف هذه السورة، وال جيحدوا يف قَرارة أنفسهم، فيعرفون بقلوم أنها من اهللا، 

ولكنهم بألِسنتهم ينِسبوا إىل غري اهللا سبحانه وتعاىل، أو بالعكس؛ يتلفّظون بأنّ هذه النعم من اهللا 
  .يف قلوم يعتقدون أا من غريهولكنهم 



  :أركانُ الشكر ثالثة ال يصح الشكر إالّ ا: وهلذا يقولُ العلماء
  .} )١١(وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ{: التحدث ا ظاهراً، كما قال تعاىل: الركن األول

)٢/١٤٨(  

  

عن آبائيهذا مايل ورثته : هو قول الرجل: "- ما معناه-قال جماهد."  
  ".لوال فالن مل يكن كذا: يقولون: "وقال عونُ بن عبد اهللا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
تعترِف يف قَرارة نفسك أنها من اهللا سبحانه وتعاىل، فيكون : االعتراف ا باطناً، يعين: الركن الثاين

  .قلبك موافقاً للسانك من االعتراف بأنها من اهللا
أن تستعني ا على طاعة : صرفُها يف طاعة موليها ومسديها وهو اهللا سبحانه وتعاىل، مبعىن: الثالركن الث

  .اهللا، فإن استعنت ا على معصية اهللا فإنك ال تكون شاكراً هلا
 من أنعم ا، جحودها، إما باللّسان وإما بالقلب، بأن تنسب إىل غري: املُراد بإنكارها" } ثُم ينكرونها{" 

إما أن تنسب إىل األسباب، وإما أن تنسب إىل األصنام واآللهة، وإما أن تنسب إىل اآلباء واألجداد، 
  .وإما أن تنسب إىل كَد العبد وكسبِه وحذْقه ومعرِفَته وإما بصرفها يف معصية اهللا

  .ان النعمةفما ذكره الشيخ رمحه اهللا يف هذا الباب إنما هو أمثلة لكُفر
هذا مايل ورثته : "وهو جماهد بن جبر، اإلمام التابعي اجلليل، يفسر اآلية بقول الرجل" قال جماهد: "قوله

  .، فال ينسب حصول املال إىل اهللا سبحانه وتعاىل، وإمنا ينِسبه إىل آبائه وأجداده"عن آبائي
نّ هذا جحود لنعمة اهللا، ألنّ املال فضلٌ من اهللا وكذلك إذا نسبه إىل كَده وكسبه وحذْقه ومعرفته، فإ

سبحانه وتعاىل، أما احلذْق والكسب ومعرفة الصنعة فهذه أسباب قد تنتج مسبباتها وقد ال تنتج، فكم 
من حاذق وكم من عامل وكم من صانع يحرم من الرزق وال تغنيه صنعته شيئاً، فهذا فضلٌ من اهللا 

  .ىل، وأما هذه فهي أسباب إن شاء اهللا نفعت وإنْ شاء مل تنفعسبحانه وتعا
  .إمام جليل: عون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلُذَيل: وقال عونُ بن عبد اهللا، هو: "قوله

  وهذا ال جيوز، ألن فيه نِسبة النعمة إىل" لوال فالن مل يكن كذا: يقولون"

)٢/١٤٩(  

  

  ".هذا بشفاعة آهلتنا: نيقولو: "وقال ابن قُتيبة
  ـــــــــــــــــــــــــــــ



، ألنك " لوال اهللا، ثُم فالن: "غري اهللا، والذي جيوز ما أرشد إليه النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، أن تقول
  .عقيبللترتيب والت) ثُم(نسبت النعمة إىل اهللا، وذكَرت أنّ فالناً إنما هو سبب فقط، ألنّ 

ابن قُتيبة هو أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قُتيبة الدينورِي، إمام يف النحو، " وقال ابن قُتيبة: "قوله
  ".املعارِف" ، وكتاب "كتاب التفسري: "واللّغة، والتفسري، وله كتب مشهورة، منها

ل من اخلري ومن النفع إمنا هو هذا الذي حص: يقول املشركون: يعين" هذا بشفاعة آلهتنا: يقولون"
أنّ آهلتهم شفعت عند اهللا يف حصوهلا، ألنّ املشركني الذين يعبدون غري اهللا ال : يعين. بشفاعة آهلتنا

يعتقدون أن معبودام هي اليت ختلُق وترزق، وإمنا يعبدوا العتقاد أنها تشفَع هلم عند اهللا، كما قال 
ما {: ، وقوله} ون اِهللا ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا عند اِهللاويعبدونَ من د{: تعاىل

، فهم يعتقدون أنّ هذه املعبودات تشفع هلم عند اهللا، وهذا كذب، } نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اِهللا زلْفَى
إذْنُ اهللا للشافع أن يشفع، ورضاه عن : حيحة، وهي ما توفّر فيها شرطانألنّ اهللا بين الشفاعة الص

  .املشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد
واملشركون يتقربون بأنواع القربات إىل هذه األوثان، ويذحبون هلا، وينذُرون هلا، ويطوفون ا، 

عباد القبور ا ليوم، يذحبون للقُبور، وينذُرون للقبور، ، مثل حالة } هؤالِء شفَعاؤنا عند اِهللا{: ويقولون
حنن ال نعتقد أا ختلُق وترزق، إمنا هي شفعاء : ويهتفون ا، ويستغيثون ا، ويستصرخون ا، ويقولون

وكذَبوا يف ذلك، فإنّ اهللا سبحانه وتعاىل ال يرضى ذا ومل يكن هؤالء شفعاء عنده سبحانه . عند اهللا
  .وتعاىل

إنّ هذه النعم إمنا هي بسبب آهلتنا وبشفاعتها عند اهللا، : يقولون. هذا بشفاعة آلهتنا: ومن ذلك قوهلم
كما يقول القبوري : ،ويدوس، بسبب البرديهذا بسبب الويلّ فالن، بسبب عبد القادر، بسبب الع
أم ينِسبون نعمة اهللا إىل هذه املعبودات : مبعىن} هايعرِفُونَ نِعمت اِهللا ثُم ينكرون{: وهذا يدخل يف قوله

  .فهذه طريقة املشركني قدمياً وحديثاً. من دون اهللا عز وجلّ

)٢/١٥٠(  

  

أصبح من عبادي : "أنّ اهللا سبحانه وتعاىل قال: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه
  :- وقد تقدم-احلديث..." مؤمن يب وكافر

  . كثري يف الكتاب والسنة؛ يذم سبحانه من يضيف إنعامه إىل غريه ويشرك بهوهذا
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .أبو العباس كنية شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية" قال أبو العباس: "قوله
 وكافر فأما أصبح من عبادي مؤمن يب: "أنّ اهللا سبحانه وتعاىل قال: بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه"



مطرنا بنوء كذا : وأما من قال.مطرنا بفضل اهللا وبرمحته، فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب: من قال
  " .وكذا، فذلك كافر يب مؤمن بالكوكب

فكل من أضاف نعم اهللا " يذم سبحانه من يضيف إنعامه إىل غريه ويشرك به: "مث قال أبو العباس رمحه اهللا
  .د كفر نعمة اهللا، وأشرك بهإىل غريه فق

وهذا الشرك وكفر النعمة ليس من الكفر والشرك املخرِج من امللّة، إذا كان اإلنسان يعتقد أنّ إضافة 
النعمة إىل الشيء من إضافة املسبب إىل سببه، وإنما املنعم هو اهللا، وأضافها إىل السبب جمرد جماز، فهذا 

  .كفر أصغر
  .م من إحداث املخلوق ومن صنع املخلوق، فإنّ هذا كفر أكرب يخرِج من امللّةأما إذا اعتقد أنّ النع

  .فالواجب أن تضاف النعم إىل اهللا سبحانه وتعاىل
فكلّ من أضاف النعمة إىل غري اهللا، فإنّ هذا كفر باهللا، إما أنْ يكون كفراً أكرب، وإما أن يكون كفراً 

  . وقَرارة نفسه، فليحاسب اإلنسان نفسه عند ذلكأصغر، حبسب ما يقوم باعتقاد الشخص
ما جيري على ألسنة بعض الصحفيين وكثري من اإلعالميني الذين ينِسبون األشياء إىل أسباا، : ومن ذلك
فالذي يضيف املطر إىل وقته أو . وما أَشبه ذلك" املطر ناتج عن اخنفاض جوي، أو عن املناخ: "فيقولون

أصبح من عبادي مؤمن : " النوء، فهو من هذا الباب، كما يف حديث زيد بن خالدإىل الكوكب أو إىل
املناخ أو االخنفاض اجلوي سبب، لكن الذي يرتِّل املطر ويكون املطر هو اهللا سبحانه : نعم" يب وكافر

  .وتعاىل، ليس هلذه األسباب تدخلٌ يف إجياد املطر أو إحداث املطر

)٢/١٥١(  

  

قاً: هو كقوهلم:  السلفقال بعضبة واملالّح حاذيح طية ... كانت الرا جيري على السنوحنو ذلك مم
  .كثري

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أنّ هناك مناخات كانت طُل فيها األمطار بكثرة، ولكن يأيت وقت من األوقات - وحيصل-وقد حصل

قارات وإنْ كانت معروفة بكثرة املطر وتواصل املطر عليها تقْفر هذه املناخات وتجدب، فكثري من ال
اجلفاف، يف أمريكا ويف أوروبا ويف أفريقيا حصل جفاف كثري، : حيصل فيها اجلدب، كما يقولون عنه

وهلكت خالئق كثرية من األموال ومن األنفُس، وما نفعهم املناخ، هذا بيد اهللا سبحانه وتعاىل، ويف 
  .نه وتعاىلتقدير اهللا سبحا

القُرون املفضلة، وصدر هذه األمة، وهم حملّ القُدوة، : املراد بالسلَف" قال بعض السلف: "قال املصنف
  .لقُرب عهدهم من النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومن صحابته الكرام



 على منهج السلَف فهو الحق م، اخلَلَف، فمن كان من اخلَلَف يسري: وأما من جاء بعدهم فيقال هلم
والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر {: ومن ختلَّف عن منهج السلَف فإنه هالك، كما قال تعاىل

ينلَّذلّاً لا غي قُلُوبِنلْ فعجال تو انميا بِالْأقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلا ووالَننابِقُونَ {: ، ويقول سبحانه}  آمالسو
انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم نلُونَ مالْأَو {.  

يعين أن من إنكارهم لنعمة اهللا أم إذا ساروا يف " كانت الريح طيبة، واملالّح حاذقاً: هو كقوهلم: "قوله
ليت كانت تسري بالريح إذا جنوا من البحر وخرجوا إىل الرب يثنون على الريح وعلى البحر يف السفُن ا

  .كانت الريح اليت محلت السفينة طيبة: هذا بفضل اهللا، بل يقولون: املالّح، وال يقولون
مياه البحار ماحلة، قائد السفينة، مسى مالّحاً ملالزمته للماء امللْح، ألنّ : املالّح هو" وكان املالّح حاذقاً"

  .الذي جييد املهنة: مالّح، ألنه يسري على املاء امللْح واحلاذق: فالذي يقود السفينة يقال له
أنّ اهللا هو الذي جنّانا، وهو الذي سخر لنا الريح الطيبة، وهو الذي : وكان الواجب عليهم أن يقولوا

إنّ جناتنا وخروجنا إىل الرب بسبب : أما أن يقولوا. مةأقدر قائد السفينة وأهلمه أن يقودها إىل بر السال
  .طيب الريح وحذْق القائد، فهذا كفر بنعمة اهللا سبحانه وتعاىل

حنو هذه األلفاظ مما جيري على ألسنة كثريٍ من : يعين" وحنو ذلك مما جيري على ألسنة كثري: "وقوله
تعاىل، إما من باب التساهل يف التعبري، وإما من باب سوء الناس من نِسبة النعم إىل غري اهللا سبحانه و

االعتقاد، فإنْ كان من سوء االعتقاد فهو كفر  

)٢/١٥٢(  

  

: خيرج من امللّة، وإنْ كان من باب اإلساءة يف التعبري مع االعتقاد بأنّ اهللا هو الذي أوجد هذا الشيء
  .فهذا كفر أصغر، يسمى بكفر النعمة

اب جليل ألنه يعالج مشكلة يقع فيها كثري من الناس وال حيِسبون هلا حساباً، ويتكلّمون فهذا الباب ب
حيث إنهم ينسبون نعم اهللا تعاىل إىل غريه، وال يشكرون اهللا : بكالم يظنونه هيناً وهو عند اهللا عظيم

 لنا أن ال نقع يف هذه فهذا تنبيه" وحنو ذلك مما جيري على ألسنة كثري: "سبحانه وتعاىل، وهلذا قال
: قال} فَال تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ{: املزالق، حىت إنّ ابن عباس رضي اهللا عنه فسر قوله تعاىل

لوال البط "، "لو ال كُلَيبةُ هذا ألتانا اللُّصوص"، "ما شاء اهللا وشئت"، "لوال اهللا وفالن: "هو قول الرجل"
  .، وما أشبه ذلك من األلفاظ وعد هذا من اتخاذ األنداد هللا تعاىل"الدار ألتانا اللّصوصيف 

فهذه مسائل هي يف عرف الناس سهلة، ولكنها خطرية جدا، ألا كفر بنعمة اهللا سبحانه وتعاىل وإساءةُ 
  .أدبٍ مع جناب الربوبية

  :ها اإلمام رمحه اهللا مسائلفيستفاد من هذه اآلية بتفاسري السلف اليت ذكر



  .أنّ إضافة النعم إىل اهللا سبحانه وتعاىل من اإلميان باهللا: املسألة األوىل
  .أنّ إضافة النعم إىل غري اهللا من الكفر باهللا سبحانه وتعاىل: املسألة الثانية
اا، وأنّ ذلك من دليلٌ على عدم جواز نِسبة األشياء إىل أسب: يف اآلية وأقوال السلف: املسألة الثالثة

كفر النعمة، ألنه معلوم أنّ الريح الطيبة سبب جلريان السفينة، وأنّ حذْق املالّح سبب جلريان السفينة، 
  .ولكن إذا أضاف النتيجة الطيبة إىل هذين السببني صار ذلك من الكفر بنعمة اهللا

اجتماع الضدين يف القلب؛ الكفر : فيه: "ابكما قال الشيخ رمحه اهللا يف مسائل الب: املسألة الرابعة
اجتماع اإلقرار واإلنكار، : ، ففيها"} يعرِفُونَ نِعمت اِهللا ثُم ينكرونها{: " أخذاً من قوله تعاىل" واإلميان

  .والكفر واإلميان يف القلب، فأيهما غلب على صاحبه صار من أصحابه
، فهذا مما "مما جيري على ألسنة كثري: "كثُر وقوعه يف الناس، وهلذا قالأنّ كفر النعمة ي: املسألة اخلامسة

  .يوجِب احلذر منه، وأن اإلنسان ال جيري على العوائد املخالفة للشرع

)٢/١٥٣(  

  

  :]الباب الثاين واألربعون[
  .} فَال تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ{: باب قول اهللا تعاىل* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .ما جاء يف تفسري هذه اآلية من أقوال الصحابة: أي" باب قول اهللا تعاىل: "قال الشيخ رمحه اهللا

 لَّى اللَّهسول صعرف من كالم الرر بعضه بعضاً، أو يعرف من كالم اهللا، فكالم اهللا يفسما يفسري إنوالت
م أصحابه، أو من كالم التابعني الذين هم تالميذ الصحابة، هذه مصادر التفسري، علَيه وسلَّم أو من كال

ال يفسر القرآن بالرأي أو بكالم املتأخرين الذين مل يأخذوا عن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومل 
إىل الرسول صلَّى اللَّه علَيه يأخذوا عن أصحابه الذين أخذوا عنه، ألنّ اهللا أنزل القرآن ووكَل بيانه 

لَّمسو:}هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنل نيبتل الذِّكْر كا إِلَيلْنزأَنم} ومن ر.  
  : مخسة أشياء- كما ذكر العلماء-فاملصدر يف تفسري القرآن 

  .تفسري القرآن بالقرآن، ألن القرآن يفسر بعضه بعضاً: املصدر األول
  .تفسري القرآن بكالم الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ألنه هو املبين: املصدر الثّاين

  .تفسري القرآن بتفسري الصحابة، ألنهم تالميذ الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: املصدر الثّالث
لتابعني، ألنهم أخذوا عن الصحابة، وهم أدرى عند بعض العلماء تفسري القرآن بأقوال ا: املصدر الرابع

  .مبعاين القرآن الكرمي من غريهم
  .تفسريه مبقتضى اللغة العربية ألنه نزل ا: املصدر اخلامس



فلهذا جتدون املصنف يف هذا الباب ويف غريه يسوق يف تفسري اآليات كالم الصحابة أو كالم التابعني، 
  .ألا من مصادر التفسري

يا {: هذا آخر آية من سورة البقرة، وأوهلا قوله تعاىل" } فَال تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ{: " قوله
أَرض الَّذي جعلَ لَكُم الْ) ٢١(أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

 متأَناداً ودأَن لَّهلُوا لعجفَال ت قاً لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جراًء فَأَخاِء ممالس نلَ مزأَناًء واَء بِنمالساشاً ورف
  .} )٢٢(تعلَمونَ 

  اعبدوايا أَيها الناس {: هذا أولُ نداٍء يف املصحف الشريف: قال العلماء

)٢/١٥٤(  

  

كُمبالقرآن الكرمي إىل ثالثة . } ر اس أمامالن ورة انقسامألنّ اهللا سبحانه وتعاىل ذكر يف مطلَع هذه الس
  :أقسام

هدى للْمتقني {: الذين آمنوا بالقرآن ظاهراً وباطناً، وهم املتقون املذكورون يف قوله تعاىل: القسم األول
 *ي ينبِالَّذيونَ بِالْغنم{: إىل قوله} ؤهِمبر نم دىلَى هع كأُولَئ {.  

إِنَّ الَّذين كَفَروا {: الذين كفروا بالقرآن ظاهراً وباطناً، وهم املذكورون يف قوله تعاىل: القسم الثاين
 ختم اُهللا علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم )٦(سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم ال يؤمنونَ

يمظع ذَابع ملَهةٌ واوش٧(غ( {.  
الذين آمنوا بالقرآن ظاهراً وكفروا به باطناً وهم املنافقون، وهم شر من الكُفّار الذين : الصنف الثّالث

ل اهللا فيهم بِضع عشر آية، بينما ذكر يف الكفّار آيتني، ألنهم كفروا بالقرآن ظاهراً وباطناً، وهلذا أنز
ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاِهللا وبِالْيومِ الْآخرِ وما هم {: أخطر من الكُفّار، وذلك يف قوله تعاىل

نِنيمؤ٨(بِم (ِونَ إعدخا يموا ونآم ينالَّذونَ اَهللا وعادخونَيرعشا يمو مهفُسلَّا أَن)٩ ( ضرم ي قُلُوبِهِمف
وإِذَا قيلَ لَهم ال تفِْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا ) ١٠(فَزادهم اُهللا مرضاً ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ 

وإِذَا قيلَ لَهم آمنوا كَما ) ١٢(مفِْسدونَ ولَكن ال يشعرونَ أَال إِنهم هم الْ) ١١(إِنما نحن مصلحونَ 
: إىل قوله تعاىل} )١٣(آمن الناس قَالُوا أَنؤمن كَما آمن السفَهاُء أَال إِنهم هم السفَهاُء ولَكن ال يعلَمونَ

} هِمعمبِس باَء اُهللا لَذَهش لَوويرٍء قَديلَى كُلِّ شإِنَّ اَهللا ع مارِهصأَبهذه اآليات كلّها يف املنافقني، } و ،
  .وهم الصنف الثّالث

نادى الناس مجيعاً، املؤمن والكافر، والعريب والعجمي، ناداهم مجيعاً } يا أَيها الناس{: مث قال بعد ذلك
 حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأنه بعث إىل الناس كافة، وهذا دليل على عموم رسالة. وأمرهم بعبادته
، } قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اِهللا إِلَيكُم جميعاً الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ{: كما قال تعاىل



، ووصف القرآن بأنه } )١(ى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيراًتبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَ{: وقال تعاىل
  .هدى للناس وأنه هدى للعالَمني، فرسالته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عامة جلميع الثّقَلني

ه، وترك عبادة ما هذا أمر من اهللا سبحانه وتعاىل بعبادته وحده ال شريك ل} اعبدوا ربكُم{: وقوله تعاىل
  .سواه

)٢/١٥٥(  

  

وحدوا ربكم، وأفردوه بالعبادة، ألنّ العرب يف وقت نزول القرآن كثري منهم } اعبدوا ربكُم{: ومعىن
يعبدون اهللا، ولكنهم يعبدون معه غريه، فإذا كانت العبادة غري خالصة هللا فإنها تكون عبادة باطلة، وهلذا 

  .وه بالعبادة، ويخلصوا له العبادةأمرهم أن يفرد
ألنّ العبادة ال تصلُح إال للخالق } الَّذي خلَقَكُم{: مث ذكر الدليل على وجوب عبادة اهللا تعاىل فقال

إبطال عبادة األصنام، وعبادة املوتى، وعبادة : سبحانه وتعاىل، فالذي ال خيلُق ال يصح أن يعبد، وهذا فيه
ني، وعبادة األشجار واألحجار، ألنها ال تقدر على اخللْق، وما ال يقدر على اخللق ال األولياء والصاحل

يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَه إِنَّ الَّذين تدعونَ من {: يصح أن يعبد، وهلذا قال يف سورة احلج
تلَوِ اجاباً ولُقُوا ذُبخي اِهللا لَن وندوا لَهعاخلالق وهو الذي يستحق العبادة، وهم ال جيحدون هذا، } م ،
  .} ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اُهللا{: بل يقرون بأن اهللا هو الذي خلق

ى تقوى اهللا إذا ذكرمت بأنه هو اخلالق لكم وملن قبلكم، لعلّ تذكُّركم لذلك يبعثكم عل} لَعلَّكُم تتقُونَ{
سبحانه وتعاىل، فتعبدونه وتتقون عذابه، ألنه ال يقي من عذاب اهللا إالَّ عبادة اهللا سبحانه وتعاىل، فهو 
الذي خلقكم، وخلق لكم املصاحل اليت تستعينون ا على عبادته سبحانه وتعاىل، خلقكم وخلق لكم 

نبتم الزرع، ولستم الذين أنزلتم املطر، هذه األشياء، لستم أنتم خلقتم ألنفسكم شيئاً، لستم الذين أ
ولستم الذين خلقتم األرض وجعلتموها صاحلة للنبات واإلنبات، ولستم الذين خلقتم السماء 

  .وجعلتموها سقفاً للعامل، وفيها مصاحلُ العباد
وتدفنون يف جتلسون عليها، وتنامون عليها، وتعيشون على ظهرها، } الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشاً{

أَلَم {،})٥٥(منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى{: بطنها إذا متم، وتبعثون منها
  .} )٦(نجعلِ الْأَرض مهاداً

  .ضطربمث هذه األرض الواسعة أثبتها اهللا وأرساها باجلبال الرواسي من أجل أن ال متيد بالناس وت
  سقفاً، ألنّ السماء فوق األرض، وجعل اهللا فيها: يعين} والسماَء بِناًء{

)٢/١٥٦(  

  



وجعلْنا {: الكواكب والشمس والقمر اليت ا مصاحل العباد، وحفظها من الشياطني، وهلذا قال تعاىل
  .} السماَء سقْفاً محفُوظاً

: السماء مبعىن:  املطر، والسماء هو السحاب، ألنّ السماء على قسمنيهو} وأَنزلَ من السماِء ماًء{
  .الطِّباق السبع: السموات املبنية، وهي: مساء، والثّاين: العلو واالرتفاع، فكلّ ما عال وارتفع يقال له

}بِه جرذا املطر} فَأَخ.  
}قاً لَكُمرِز اترالثَّم نربة هذا املطر ماٌء واحد ومع } معة، والتفة ومتنوخرج اهللا به مثرات خمتلهذا ي

واحدة، ومع هذا يخرِج يف هذه التربة ومن هذا املاء أصنافاً من الثمرات خمتلفة الطُّعوم، وخمتلفة 
  .األلوان، خمتلفة الروائح، من الذي نظّمها هذا التنظيم؟، هو اهللا سبحانه وتعاىل

}قاً لَكُمعة، من الذي أوجد هذه األشياء؟، بل إنّ اجلنس تأكُلون منه} رِزقوتاً وتتفكّهون به فواكه متنو 
  .الواحد حتته أنواع ال يعلم حصرها إالّ اهللا سبحانه

  .هذا ي من اهللا سبحانه وتعاىل عن الشرك بعد األمر بالتوحيد} فَال تجعلُوا للَّه أَنداداً{
  .املثيل، والشبيه، والنظري: مجع نِد، واملراد به: واألنداد

فال جتعلوا هللا نظراء وأمثاالً تشبهوم به، وتشركوم معه يف العبادة، وهم خلْق مثلُكم ال ميلكون : أي
  .ألنفسهم نفعاً وال ضرا وال موتاً وال حياةً وال نشوراً

  .أحداً مل يشارك اهللا يف خلقه ويف تدبريهأنه ال نِد له سبحانه وتعاىل، وتعلمون أنّ } وأَنتم تعلَمونَ{
خلقُه هلم، وجعله األرض فراشاً، والسماء بناًء، : أقام سبحانه وتعاىل الدليل يف هاتني اآليتني بعدة أُمور

وإنزال املطر، وإخراج الثمرات، كلّها أدلّة عقلية واضحة هم يعترفون ا، فهذا من إلزامهم باحلُجة، 
ال الشرك الذي هم عليه، وبيان أنه ال برهان له وال دليل عليه، وإمنا الدليل وإبط. على التوحيد

ومن يدع مع اِهللا إِلَهاً آخر ال برهانَ لَه بِه فَإِنما {: والبرهان على وجوب عبادة اهللا سبحانه وتعاىل
ونزعنا من {، } قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادقني{، } )١١٧(حسابه عند ربه إِنه ال يفْلح الْكَافرونَ

لَّهل قوا أَنَّ الْحملفَع كُمانهروا باتا ههِيداً فَقُلْنش ةرك} كُلِّ أُمرهان هلم على الشال ب  

)٢/١٥٧(  

  

  .ن دبيب النمل على صفاة سوداء يف ظلمة الليلاألنداد هو الشرك، أخفى م: "وقال ابن عباس يف اآلية
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .أبداً، وإمنا الرباهني القاطعة هي على توحيد اهللا سبحانه وتعاىل وإفراده بالعبادة
بأنّ التوحيد هو اإلقرار بأنّ اهللا هو : ودلَّ ذلك على أن اإلقرار بتوحيد الربوبية ال يكفي، فالذين يقولون

  .خلالق الرازق احمليي املميتا



هؤالء خمطئون، مل يعرفوا التوحيد، ألنّ هذا لو كان توحيداً كافياً لكان املشركون موحدين، ألنّ اهللا 
أخرب بأم يعلمون أنّ اهللا هو اخلالق الرازق الذي يرتّل املطر والذي فعل هذه األفعال، يعلمون هذا ومل 

، فدلّ على أن علمهم ذه األشياء ال يكفي } اعبدوا ربكُم{: ادته فقاليكونوا موحدين، بل أمرهم بعب
فالتوحيد هو إفراد اهللا تعاىل بالعبادة، وليس التوحيد هو : حىت يفردوا اهللا سبحانه وتعاىل بالعبادة، إذاً

علوا كلّ مهّهم اإلقرار بتوحيد الربوبية كما يقوله علماء الكَالم الذين مل يفهموا التوحيد، بل ج
ومناظَرام واستدالهلم على توحيد الربوبية، وهذا حتصيل حاصل، وموجود عند أيب لَهب وأيب جهل 

  .وغريمها، فهم يقرون بأن اهللا هو اخلالق الرازق احمليي املميت
، الشرك منه نوع جلي واضح كالذبح لغري اهللا" األنداد هو الشرك: وقال ابن عباس يف اآلية: "قال

  .والنذر لغري اهللا، ودعاء غري اهللا، واالستغاثة بغري اهللا، هذا شرك واضح جلي، ألنه يرى ويسمع
  :وهناك شرك خفي، وهو نوعان

شرك يف املقاصد والنيات، وهذا خفي ألنه يف القُلوب، والقُلوب ال يعلم ما فيها إالَّ : النوع األول
  .لكن يصلّي رياًء وسمعة، وهذا ال يعلمه إالّ اهللاسبحانه وتعاىل، كالذي يصلِّي، 

شرك خفي، ألنه ال يعلمه كثري من الناس، وهو الشرك يف األلفاظ دون االعتقاد، وهو : والنوع الثاين
  .املذكور هنا

ألنه قَلَّ : سمي خفياً" الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء يف ظلُمة الليل: "قال ابن عباس
  .من يتنبه له

)٢/١٥٨(  

  

لو ال كُلَيبة هذا ألتانا اللصوص، ولوال البط يف : واهللا وحياتك يا فالن، وحيايت، وتقول: وهو أن تقول
  .الدار ألتى اللصوص
ال جتعل فيها فالناً؛ وهذا كله . لوال اهللا وفالن: ما شاء اهللا وشئت، وقول الرجل: وقول الرجل لصاحبه

  ".به شرك
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .مث ضرب له أمثلة بكلمات يقوهلا بعض الناس بألسنتهم
فاحللف بغري اهللا من الشرك الذي جيري على ألسنة كثريٍ " واهللا وحياتك يا فالن، وحيايت: وهو أن يقول"

 النيب وقد قال. والنيب، واألمانة، وحياتك: من الناس، وال يعلمون أنه شرك، فكثرياً ما يقول بعضهم
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك: " ص. "  

  .واحللف بغري اهللا شرك أصغر، إنْ كان ال يقصد تعظيم احمللوف به كما يعظِّم اهللا



  .وإنْ كان يقصد تعظيم احمللوف به مثل ما يعظِّم اهللا فإن احللف يكون شركاً أكرب
  .ر واألضرحة، ويعظِّموا كما يعظِّمون اهللا، هو من هذا النوعوالذين حيلفون بالقُبو

احلف باهللا؛ : ألنّ كثرياً منهم يتساهل باحللف باهللا، وال يتساهل باحللف بالضريح أو الويلّ، إذا قيل له
احلف مبعبودك ومبعظِّمك وبالويلّ الذي أنت تعظِّمه؛ ارتعد وأىب أن حيلف، : بادر باحللف، إذا قيل له

  .خياف من البطش من هذا الويل، فهذا شرك أكرب بال شك
ألنه ال جيوز، اجلمع بني اهللا . ما شاء اهللا وشئت، لوال اهللا وفُالن: ومن الشرك يف األلفاظ قول الرجل

  .وغريه بالواو، ألنّ الواو تقتضي التشريك
" ثُم"ألنّ . ما شاء اهللا، ثُم شاء فالن: لما أرشد إليه النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن تقو: والصواب

وما {: " ليست للتشريك، وإنما هي للترتيب، وجعل مشيئة املخلوق بعد مشيئة اخلالق، كما قال تعاىل
نيالَمالْع باَء اُهللا رشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشفالعبد له مشيئة بال شك، ولكنها تابعة ملشيئة اهللا "} )٢٩(ت ،

  .انهسبح
، فاآلية ت عن "} فَال تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ{: " هذا ما قاله ابن عباس يف تفسري هذه اآلية

  .اتخاذ األنداد، وهذا يشمل الشرك األكرب والشرك األصغر

)٢/١٥٩(  

  

 أشد منه وهو الشرك األكرب، فإذا وابن عباس رضي اهللا عنهما مثَّل بالشرك األصغر لينبه به على ما هو
كان الشرك األصغر ال جيوز فكيف بالشرك األكرب؟، والسلف يستدلون باآليات النازلة يف الشرك 

يشمل " } فَال تجعلُوا للَّه أَنداداً{: " األكرب على منع الشرك األصغر، ألنه نوع من الشرك، وقوله تعاىل
  .هذا وهذا

  : اآليتني مع قول ابن عباس رضي اهللا عنهما مسائل كثريةيستفاد من هاتني
  .أن التوحيد هو أعظم مأمورٍ به، ألن اهللا بدأ به يف أول نداء يف املصحف الشريف: املسألة األوىل
يف اآلية دليلٌ على أنّ اإلقرار بتوحيد الربوبية ال يكفي يف التوحيد، ألن اهللا أخرب أنّ : املسألة الثانية

أنه ال خالق هلذه األشياء املذكورة وغريها إال اهللا فلماذا . } وأَنتم تعلَمونَ{: ملشركني يعلمون هذا فقالا
  .تعبدون معه غريه ممن ال خيلق شيئاً

يف اآليتني االستدالل بتوحيد الربوبية على توحيد اإلهلية، وأنّ توحيد الربوبية وسيلة : املسألة الثالثة
أللوهية غاية، ألنه هو املقصود وهو املطلوب من اخللْق، ألنه لَما أمر بعبادته ذكر توحيد وتوحيد ا

  .الربوبية، ففيه االستدالل بتوحيد الربوبية على توحيد اُأللوهية
: ىلأنه ال يكفي األمر بالتوحيد، بل البد من النهي عن الشرك، ألنّ اهللا قال يف اآلية األو: املسألة الرابعة



}كُمبوا ردباداً{: " ، وقال يف ختام اآلية الثانية} اعدأَن لَّهلُوا لعجه البد من اجلمع "} فَال تفدلّ على أن ،
األمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فالذي يقتصر على األمر بالتوحيد وال ينهى عن الشرك : بني األمرين

 شيئاً، وهذا يف القرآن كثري دائماً جبانب األمر بالتوحيد النهي عن مل يقم باملطلوب ألن ذلك ال حيقِّق
فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن {هذا أمر وي، } أَن اعبدوا اَهللا واجتنِبوا الطَّاغُوت{: الشرك، قال تعاىل

 ال يكفي، بل البد من الكفر بالطّاغوت، الكفر بالطّاغوت، واإلميان باهللا، فاإلميان باهللا: هذا فيه} بِاِهللا
، فال } اعبدوا اَهللا ما لَكُم من إِلَه غَيره{، } واعبدوا اَهللا وال تشرِكُوا بِه شيئاً{: وكلّ رسول يقول لقومه

  .بد من اجلمع بني األمر بالتوحيد والنهي عن الشرك
  كرها ابن عباس جتري على ألسنةأنّ هذه األلفاظ اليت ذ: املسألة اخلامسة

)٢/١٦٠(  

  

من حلف بغري اهللا فقد : "أنّ رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  .رواه الترمذي وحسنه، وصححه احلاكم" كفر أو أشرك

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ك، لكنه شرك أصغر، ويسمى شرك األلفاظ، ولو مل يقصد بقلبه، وهو من كثريٍ من الناس وهي من الشر

  .اتخاذ األنداد
فيه أنّ السلف يستدلّون باآليات النازلة يف الشرك األكرب على الشرك األصغر، ألنّ : املسألة السادسة

االبتعاد عن الشرك : ابن عباس استدلّ باآلية على ذلك، ألنّ الشرك األصغر جير إىل الشرك األكرب، ففيه
  .من كلّ الوجوه، باللّفظ، وبالنية، وبالفعل

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب، أو يقول: أقسم بغري اهللا، كأن يقول: أي" من حلف بغري اهللا: "قوله صوالن :
: القسمفاحللف و. وحياتك ما فعلت كذا، أو ما أشبه ذلك، بأن يقسم مبخلوق: واألمانة، أو يقول

  .تأكيد شيء بذكر معظّم على وجه خمصوص
وهو تعظيم للمقْسم به، والتعظيم إنما يكون هللا سبحانه وتعاىل، فاملخلوق ال يقِْسم إالّ باهللا أو بصفة من 

  .صفات اهللا سبحانه وتعاىل
إالّ باهللا، وال جيوز له أن يقسم أما اهللا سبحانه وتعاىل فإنه يقِْسم مبا شاء من خلقه، أما املخلوق فال يقِسم 

ال يقِسم باألنبياء، وال باملالئكة، وال بالصاحلني، وال يقسم بالكعبة، وال يقسم بأي : بغريه كائناً من كان
  .شيء إال باهللا سبحانه وتعاىل

اً من كان من مالئكة، أو كائن" من حلَف بغري اهللا: "أنّ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: ويف هذا احلديث
  .أنبياء، أو أولياء، أو مشاعر مقدسة، أو غري ذلك



أشرك، أو أنّ : كفر، أو قال: هل قال الرسول: وهذا إما شك من الراوي، يعين" فقد كفر أو أشرك"
فقد كفر ": فيكون املعىن: يف لغة العرب، يعين) الواو(تأيت أحياناً مبعىن ) أو(، ألنّ )الواو(مبعىن ) أو(

مجع بني الكفر والشرك، ألنّ بني الشرك والكفر عموم وخصوص، فكل مشرك كافر : ، يعين"وأشرك
  .وليس كل كافر يكون مشركاً

أنه جاء يف بعض األحاديث احللف بغري اهللا، كقول النيب صلَّى اللَّه علَيه : وقد يرِد سؤال هنا وهو
لَّمسق: "ون حلَف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك: "، مع قوله" أَفْلحَ وأبيه إنْ صدفما اجلواب؟" . م.  

)٢/١٦١(  

  

  ".ألنْ أحلف باهللا كاذباً أحب إيلّ من أنْ أحلف بغريه صادقاً: "وقال ابن مسعود
وشاء فالن، ما شاء اهللا : ال تقولوا: "أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: وعن حذيفة رضي اهللا عنه

  .رواه أبو داود بسند صحيح" ما شاء اهللا، ثُم شاء فالن: ولكن قولوا
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  :أجاب عنه العلماء جبوابني
  .أن هذا وأمثاله ال يقصد به اليمني، وإمنا جيري على األلسنة من غري قصد اليمني: اجلواب األول
 النهي، فكان يف األول جيوز احللف بغري اهللا، وبعد ذلك نهي عن أنّ هذا كان قبل: واجلواب الثاين

وأمثاله يكون منسوخاً بالنهي عن احللف بغري اهللا، وهذا هو الذي " أفلح وأبيه: "احللف بغري اهللا، فقوله
  .رجحه يف الشرح

: وتعاىل، ألنّ الند معناهأن احللف بغري اهللا من اتخاذ األنداد هللا سبحانه : والشاهد من احلديث للترمجة
  .النظري والشبيه، فالذي حيلف بغري اهللا جيعل احمللوف به نِدا هللا وشبيهاً هللا سبحانه وتعاىل

الكذب حرام، " ألن أحلف باهللا كاذباً أحب أيلّ من أنْ أحلف بغريه صادقاً: "وقال ابن مسعود: قوله
حللف بغري اهللا، ألنّ احللف بغري اهللا شرك، واحللف باهللا وكبرية من كبائر الذّنوب، ولكنه أسهل من ا

وسيئة الكذب أخف من سيئة . كاذباً حمرم ومعصية، ولكنه دون الشرك، ألن الشرك أكرب الكبائر
  .الشرك

ألن احللف باهللا كاذباً فيه توحيد، واحللف بغري اهللا صادقاً : "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
  .وسيئة الشرك أشد من سيئة الكذب" سنة التوحيد أعظم من حسنة الصدقشرك، وح

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهشاء فالن: ما شاء اهللا وشاء فالن، ولكن قولوا: ال تقولوا: "قوله ص ما شاء اهللا، ثُم "
ما : " وبني املخلوق يف املشيئة بأن يقولهذا ي من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن اجلمع بني اهللا



ملطلق اجلمع والتشريك، فكأنك جعلت املشيئة صادرة من اهللا ومن ) الواو(، ألنّ " شاء اهللا وشاء فالن
  " .ما شاء اهللا، ثُم شاء فُالن: "املخلوق، وهذا شرك يف اللّفظ، وتصحيح العبارة أن يقال

)٢/١٦٢(  

  

: ويقول: "قال". باهللا مث بك: أعوذ باهللا وبك، وجيوز أن يقول: أنه يكره ":وجاء عن إبراهيم النخعي
  ".لوال اهللا وفالن: لوال اهللا مث فالن، وال تقولوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  :فهذا فيه مسألتان

، )ثُم(، وجواز عطفها بـ )الواو(النهي عن عطف مشيئة املخلوق على مشيئة اخلالق بـ : املسألة األوىل
تقتضي الترتيب والتعقيب، فتجعل مشيئة املخلوق بعد ) ثُم(تقتضي التشريك، و) الواو(أنّ : والفرق

  .مشيئة اخلالق ومترتبةً عليها
فيه دليل على إثبات املشيئة للمخلوق، ردا على اجلربية الذين يقولون إنّ املخلوق ليس له : املسألة الثانية

ما هو جمبباطل، فاملخلوق له مشيئة، لكنها مشيئة وإن ر، ليس له اختيار وال مشيئة، وهو مذهبر ومسي
لمن شاَء {، })٣٠(وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اُهللا إِنَّ اَهللا كَانَ عليماً حكيماً{: قال اهللا تعاىل: بعد مشية اهللا

يمقتسأَنْ ي كُمن٢٨(م (ِاُءونَ إشا تميماًوكيماً حلاَء اُهللا إِنَّ اَهللا كَانَ عشلَّا أَنْ ي)اُءونَ إِلَّا {، }) ٣٠شا تمو
نيالَمالْع باَء اُهللا رشفأثبت سبحانه وتعاىل للمخلوق مشيئة، وجعلها بعد مشيئة اهللا سبحانه } )٢٩(أَنْ ي

  .وتعاىلوتعاىل، فمشيئة املخلوق مترتبة على مشيئة اخلالق سبحانه 
وهو أنه من منع من شيء فإنه يذكُر البديل الصحيح عنه إن كان له : ويف حديث حذيفة مسألة ثالثة

ما : "بديل، ألن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَما منع من هذه العبارة ذكر البديل الصحيح عنها وهو قولُ
  " .شاء اهللا مث شاء فالن

االستعاذة نوع من أنواع العبادة، ال جيوز " أعوذ باهللا وبك: أنه يكره: اهيم النخعيوجاء عن إبر: "قوله
، ألنك إذا قلت هذا شركت بني "أعوذ باهللا وبك: "صرفُها إالَّ هللا سبحانه وتعاىل، فال جيوز أن تقول

) عوذ باهللا، ثُم بكأ: (اخلالق واملخلوق، والتجأت إليها مجيعاً، وهذا شرك، لكن تصحيح العبارة أن تقول
جتعل االلتجاء إىل املخلوق بعد االلتجاء إىل ) ثُم(أن ): الواو(وبني ) ثُم(، والفرق بني )ثُم(فتأيت بـ 

اخلالق سبحانه وتعاىل، فاملخلوق يلتجأ إليه فيما يقدر عليه، فتذهب إىل شخص وتطلُب منه أنه مينع 
أما العياذ املطلَق فإنه ال يكون إالَّ .  على منع عدوك عنكعدوك عنك، إذا كان هذا الشخص حياً يقدر

  .باهللا سبحانه وتعاىل وال جيوز العياذ بامليت مطلقاً
  .سبق شرحه" لوال اهللا وفُالن: لوال اهللا ثُم فالن، وال تقولوا: ويقول: "وقوله



)٢/١٦٣(  

  

اس أُمور العقيدة، وما ياس اآلن وهذا مما يدل على أنه جيب تعليم النها، ألنّ أغلب النا وما ينقِّص ُّلخ
 أعرضوا عن تعليم العقيدة وتعلُّمها، وال يعتنون ا، وال يدعون إليها إالّ ما شاء اهللا، - إالّ ما شاء اهللا-

وإالّ فاألكثر يركِّزون على أمورٍ أخرى جانبية ال تفيد شيئاً إذا اختلّت العقيدة، حىت ولو صحت هذه 
ط اجلانبية اليت يريدون إصالحها، لو صلحت وصحت ما نفعت بدون إصالح العقيدة، فالعقيدة األغال

هي األساس، جيب أن نتعلّمها أوالً، وأن ندعو إليها أوالً، وأن نصحح األخطاء فيها قبل تصحيح 
ر يف الناس إالَّ وما انتشرت هذه اُألمو. األخطاء يف املعامالت، وتصحيح األخطاء يف اآلداب واألخالق

لَما قَلّ تدريس التوحيد وشرح العقيدة والدعوة إليها يف احملاضرات والندوات والصحف واالت 
فانتشرت هذه األمور، بسبب شياطني اإلنس واجلن الذين يريدون إفساد عقائد الناس، فاالهتمام بأمر 

}  إِلَه إِلَّا اُهللا واستغفر لذَنبِك وللْمؤمنِني والْمؤمناتفَاعلَم أَنه ال{: العقيدة وتصحيحها هو أم املهمات
قبل العمل واالستغفار، ألنه هو األساس الذي تنبين عليه أمور الدين } ال إِلَه إِلَّا اُهللا{بدأ بالعلم مبعىن 

  .كلّها

)٢/١٦٤(  

  

  :]الباب الثالث واألربعون[
  نع باحللف باهللاباب ما جاء فيمن مل يق* 

ال حتلفوا بآبائكم، من حلف باهللا فليصدق، : "أنّ رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: عن ابن عمر
  .رواه ابن ماجه، بسند حسن" ومن حلف له باهللا فلريض، ومن مل يرض فليس من اهللا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما جاء فيه من الوعيد، وأنه ينقِّص التوحيد، ألنّ "يعين " مل يقنع باحللف باهللاباب ما جاء فيمن : "قوله

الذي ال يقنع باحللف باهللا ال يعظِّم اهللا سبحانه وتعاىل حق التعظيم، ألنه لو كان يعظِّم اهللا حق التعظيم 
ظيمه هللا، وهذا ينقِّص لرضي باحللف به، فكونه ال يرضى وال يقنع باحللف باهللا دليلٌ على نقصان تع

  .التوحيد، كما أنّ كمال تعظيم اهللا كمالٌ يف التوحيد
  .هذا وجه املناسبة لعقد هذا الباب يف كتاب التوحيد

سبق يف الباب " ال حتلفوا بآبائكم: "مث ذكر احلديث عن ابن عمر أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
من حلف : "ري اهللا، وأنه شرك أو كفر، كما قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمالذي قبله النهي عن احللف بغ

، ألنّ احللف تعظيم للمحلوف به، ومن عظّم غري اهللا باحللف به فإنّ هذا " بغري اهللا فقد كفر أو أشرك



ظِّم اهللا فهو شرك من كان يعظِّم احمللوف به كما يع: شرك باهللا عز وجلّ، وهو خيتلف باختالف احلالفني
أكرب، ومن كان ال يعظِّمه كتعظيم اهللا بل عنده نوع تعظيم ال يساوي تعظيم اهللا، فإنه يكون شركاً 

  .أصغر
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها باآلباء، فاحللف بغري اهللا ال جيوز، سواء " ال حتلفوا بآبائكم: "وقوله صليس هذا خاص

، وسواء كان باآلدميني من الرسل والصاحلني، أو كان بالكعبة، أو غري ذلك، كان باآلباء أو بغريهم
فاملخلوق ال جيوز له أن حيلف إالّ باهللا عز وجلّ، فذكره اآلباء هو من باب ذكر بعض أفراد املنهي عنه، 

  .ألنّ عادم أن حيلفوا باآلباء
ى اللَّه علَيه وسلَّم أنّ احلالف باهللا جيب عليه أن هذا أمر من النيب صلَّ" ومن حلف باهللا فليصدق : "قوله

  يصدق، فال حيلف باهللا كاذباً، ألنّ من حلف باهللا وهو كاذب فقد استهان

)٢/١٦٥(  

  

أن يأخذ ماالً بغري حق مبوجب هذه اليمني، فهي ميني : بعظمة اهللا سبحانه وتعاىل، وإذا انضاف إىل ذلك
  .رئ مسلمفاجِرة، يقتطع ا مال ام

 والعياذ -واحللف باهللا كاذباً هي اليمني الغموس، سميت بذلك ألنها تغمس صاحبها يف اإلمث مث يف النار
، كالذي حيلف على السلع يف البيع والشراء أا جيدة، وهي ليست كذلك، أو أا سليمة وهي -باهللا

يها وهو كاذب، فإذا حلف على أمرٍ ماضٍ ليست كذلك، أو أن قيمتها كذا وكذا، لريغِّب الناس ف
: كاذباً متعمداً فهذه هي اليمني الغموس، وهي كبرية من كبائر الذنوب، ألنّ الكذب يف حد ذاته كبرية

ؤمنونَ إِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين ال ي{: ، وقال تعاىل} فَنجعلْ لَعنت اِهللا علَى الْكَاذبِني{: قال اهللا تعاىل
، فالكذب يف حد ذاته كبرية، فإذا انضاف إليه ميني كاذبة } )١٠٥(بِآيات اِهللا وأُولَئك هم الْكَاذبونَ

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال يزكِّيهم، : "صار أشد وأعظم، وجاء يف احلديث
  " .نفِّق سلعته باليمني الكاذبةاملُسبِل، واملنان، وامل: وهلم عذاب أليم

فلريض باليمني باهللا : هذا حمل الشاهد من احلديث للباب، ومعناه" ومن حلف له باهللا فلريض: "وقوله
مث احلالف إنْ كان صادقاً فهو على ما حلف، وإنْ . تعظيماً هللا سبحانه، وهذا يدل على كمال التوحيد

  .كان كاذباً فإثُمه عليه
  .هذه براءة من اهللا ممن مل يقنع باحللف به، وهذا وعيد شديد"  يرض فليس من اهللاومن مل: "قوله

فيجب تعظيم اليمني باهللا والرضا ا، سواًء كانت يف اخلُصومات أو كانت يف االعتذارات، فاملسلم 
  .حيسن الظن بأخيه املسلم

  :وهذا احلديث يدلّ على مسائل



  " .ال حتلفوا بآبائكم: "، لقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمحترمي احللف بغري اهللا: املسألة األوىل
وجوب الصدق يف األميان وعدم الكذب فيها، ألنّ الصدق يف األميان تعظيم هللا سبحانه : واملسألة الثّانية

  .وتعاىل، وتعظيم لعهده
لف باهللا، ألنّ ذلك تعظيم جلانب وجوب القناعة باحللف باهللا، وحترمي عدم القناعة باحل: واملسألة الثالثة

اهللا سبحانه وتعاىل، وثقةٌ باحللف به، وأن ال يستهان باليمني باهللا، ال من احلالف وال من احمللوف له، بل 
  .تعظَّم من اجلانبني، وهذا من حقوق التوحيد، وعدمه من نقصان التوحيد

)٢/١٦٦(  

  

  :]الباب الرابع واألربعون[
  ء اهللا وشئتما شا: باب قول* 

ما شاء اهللا وشئت، : إنكم تشركون؛ تقولون: أن يهودياً أتى للنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فقال: عن قتيلة
  .والكعبة: وتقولون

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
شرك ما ورد يف ذلك من النهي، وأنه : يعين" ما شاء اهللا وشئت: باب قول: "قال الشيخ رمحه اهللا

وتنديد؛ ألنك إذا قلت ذلك شركْت بني اخلالق واملخلوق يف املشيئة، حيث عطفت بالواو، والواو 
تقتضي التشريك، فهذا شرك يف الربوبية، وهو ال جيوز، وإنْ كان القائل ال يعتقد هذا يف قلبه، فهو 

  .دشرك يف اللّفظ منهي عنه، فكيف إذا اعتقد هذا يف قلبه؟، فاألمر أش
  .اجلُهنِية: هي قُتيلَة بنت صيفي األنصارية، وبعضهم يقول" عن قُتيلة: "قوله
ما شاء اهللا وشئت، : إنكم تشركون؛ تقولون: أن يهودياً أتى للنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فقال: "قوله

 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم على ذلك، هذا اليهودي عرف أنّ هذا شرك، وأقره النيب" والكعبة: وتقولون
ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء اهللا مث "ووجه أمته أن يستبدلوا هذه األلفاظ بألفاظ صحيحة، فيقولوا 

  " .شئت
بيت اهللا، فال حيلف بالكعبة، : ورب الكعبة هو اهللا سبحانه وتعاىل، والكعبة) ورب الكعبة: قولوا: (فقوله
الكعبة، هذا هو البديل الصحيح اخلايل من الشركوإن ما حيلف برب.  

ما : "قولوا: وقوله. وإذا كان احللف بالكعبة شركاً ومنهياً عنه؛ فكيف باحللف بغريها من املخلوقات؟
للتشريك بني ) الواو(، ألنّ )الواو(بدل ) ثُم(أن تأيت بـ: ، هذا هو اللّفظ الصحيح" شاء اهللا مث شئت

فإنها للترتيب حيث جعلت مشيئة املخلوق بعد مشيئة اخلالق، ألنّ ) ثُم(ق واملخلوق يف املشيئة، أما اخلال
 املخلوق ال يشاء إالّ إذا شاء اهللا سبحانه وتعاىل، فمشيئته تابعة ملشيئة اهللا وليست مستقلّة، فهذا هو فرق



" ما شاء اهللا وشئت"، فلفظة " اهللا، ثُم شئتما شاء : "وبني" ما شاء اهللا وشئت: "ما بني اللّفظتني لفظة
  .توحيد" ما شاء اهللا، ثُم شئت: "شرك، ولفظة

)٢/١٦٧(  

  

ما شاء : ورب الكعبة، وأن يقولوا: " فأمرهم النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إذا أرادوا أن حيلفوا أن يقولوا
  .رواه النسائي وصححه" اهللا مث شئت

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ املخلوق ليس له مشيئة، بل هو جمبور، : واملخلوق له مشيئة، خالفاً للجبرِية الضالَّل الذين يقولون

يفعل الكفر واملعاصي والشرك من غري اختياره، مثل اآللة اليت تحرك والريشة اليت حتركُها الريح، ولو 
  .صية، ومل يستحق الثواب على الطاعةكان كذلك مل يستحق العذاب على املع

العبد له مشيئة مستقلة ال تتعلّق مبشية اهللا، فهو يفعل الكفر واملعاصي بغري : ويقابلهم املعتزلة الذين قالوا
أنه حيدث يف ملك اهللا ما ال : تعاىل اهللا عما يقولون، وهذا معناه. مشيئة اهللا، وإنما مبشيئته مستقالً ا

حمبته لكل ما يشاؤه سبحانه؛ فهو يشاء كفر الكافر وال حيبه، وإمنا : من الزم مشيئة اهللاوليس . يشاؤه
ولكن " لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعاً"وإالَّ فـ . يشاؤه وخيلقه حلكمة بالغة وهي االبتالء واالمتحان

  .اقتضت حكمته أن يفاوت بينهم
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها؟أجعلت: "قوله صظري، : الند هو" ما شاء اهللا وحده: ، قل!ين هللا نِدبيه واملثيل والنالش

أجعلتين شبيهاً هللا ومثيالً هللا وشريكاً له يف املشيئة، مث أمره أن يستبدل هذه اللفظة بلفظة التوحيد : يعين
  .ما شاء اهللا وحده: فيقول

فهذا بيانٌ . ما شاء اهللا، ثُم شئت:  قالما شاء اهللا وحده، وإذا: وهذا إرشاد إىل األكمل أن يقول
  .للجائز، فال تعارض بني احلديثني

وهذا من سد الطُرق املوصلة إىل الشرك، فإنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ى عن الشرك وى عن الطرق 
يما بعد، فيمنع اللفظ  فهذا وسيلةٌ إىل االعتقاد ف- ولو كان ال يعتقد-اليت توصل إليه، فإذا تلفظ بذلك

  .وإنْ كان ال يعتقد مبعناه لئال يفضي هذا إىل االعتقاد
  :وهذان احلديثان فيهما فوائد عظيمة

، فهذا "فيه فَهم اإلنسان إذا كان له هوى: "ما ذكره الشيخ رمحه اهللا يف مسائله قال: الفائدة األوىل
 من الشرك، ألنه يريد أن يتنقّص هذه اُألمة، ومع اليهودي مع كونه يهوديا مغضوباً عليه فهم أنّ هذا

  .هذا تقبل الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هذه املالحظة، وأرشد إىل تصحيحها

)٢/١٦٨(  



  

: ما شاء اهللا وشئت، فقال: أن رجالً قال للنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:  عن ابن عباس- أيضاً-وله
  " .، بل ما شاء اهللا وحده! هللا نداً؟أجعلتين"

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .قَبول احلق ممن جاء به ولو كان عدوا: فهذا فيه فائدة ثانية وهي

أن اليهود على ضالهلم يفهمون الشرك، وبعض علماء : نبه عليها الشيخ رمحه اهللا وهي: وفيه فائدة ثالثة
: ك، ولذلك يرون جواز عبادة ا ألضرحة والقُبور، وال يستنكروا، ويقولونهذه اُألمة ال يفهمون الشر

وحيبذون هذا الشيء، ويرون . هذا من التوسل بالصاحلني، وليس شركاً، أو هذا يدلّ على حمبة الصاحلني
 امللّة، أنه ليس بشرك، مع أنه شرك خمرج من امللّة، والذي ذكره هذا اليهودي شرك أصغر ال يخرِج من

وبعض املنتسبني إىل العلم من هذه األمة ال ينكرون الشرك املخرِج من امللّة الذي يعج اآلن يف العامل 
اإلسالمي بعبادة غري اهللا، ففيه أن بعض اليهود أفهم من بعض العلماء املنتسبني إىل اإلسالم، نسأل اهللا 

  .العافية والسالمة
، والنهي عن احللف بالكعبة، وبغريها من )ما شاء اهللا وشئت: (النهي عن قول: الفائدة الرابعة

املخلوقات، ألنّ احللف بغري اهللا شرك، ألنه تعظيم لغري اهللا سبحانه وتعاىل، وال يستحق التعظيم على 
ه وسلَّم أن احللف بغري اهللا شرك، ألنّ النيب صلَّى اللَّه علَي: الوجه األكمل إالّ اهللا سبحانه وتعاىل، ففيه

  .، فدل على أنّ هذه األلفاظ شرك"إنكم تشركون: "أقر هذا اليهودي على قوله
التوجيه أنّ العالم إذا منع من شيء؛ فإنه يوجه إىل البديل الصاحل، ألنّ النيب صلَّى اللَّه : الفائدة اخلامسة

، فمن أفىت بتحرمي " ما شاء اهللا، ثُم شئت: "ن يقال، وأ" ورب الكعبة: "علَيه وسلَّم وجه إىل أن يقال
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صه إليه، كما فعل النه يوجناك له بديلٌ صاحل فإنشيء أو مبنع شيء وه.  

ا شاء اهللا م: "ويف حديث ابن عباس يف الرجل الذي قال للنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: الفائدة السادسة
إنكار املنكر، فإنّ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنكر عليه، ال سيما : فيه" أجعلتين هللا نِدا: "وشئت، قال له

إذا كان هذا املنكر شركاً يخلُّ بالعقيدة فإنه ال جيوز السكوت عليه، بل جيب أن يبين وينبه، وهذا 
ا قاله ابن عبماداً {: اس رضي اهللا عنهما يف تفسري اآلية اليت سبقت، وهي قولُهيشهد لدأَن لَّهلُوا لعجفَال ت

لوال اهللا وفالن، لو كُلَيبة هذا ألتانا اللّصوص، لوال : "قال ابن عباس هو قولُ الرجل} وأَنتم تعلَمونَ
  ،"البطّ ألتى اللُّصوص

)٢/١٦٩(  

  



  : قال-أخي عائشة ألمها-عن الطفيل : والبن ماجه
: قالوا. عزير ابن اهللا: إنكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون: رأيت كأين أتيت على نفر من اليهود، قلت

  .ما شاء اهللا وشاء حممد: وأنتم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف هذا احلديث يقولففسر اتخاذ األنداد ذه األشياء، وها هو الرسول
اتخاذ للنِد مع اهللا سبحانه وتعاىل وإنْ كان ) ما شاء اهللا وشئت: (، فدلّ على أنّ قول" أجعلتين هللا نِدا؟"

  .من الشرك األصغر
ن عبد اهللا بن سخبرة الطُّفَيل ب: الطُّفَيل هو" - أخي عائشة ألمها-عن الطُّفيل: والبن ماجه: "قوله

عبد اهللا بن سخبرة جاء إىل مكّة قبل البِعثة : اَألزدي، نِسبةَ إىل اَألزد؛ قبيلةٌ عربية مشهورة، وأبوه
وحالَف أبا بكر الصديق، كما كان عليه األمر يف اجلاهلية أم يتحالفون، ويصبح احلليِف أخاً حلليفه 

 بل إذا مات يرِثُه، ويصبح احلليف خمتلطاً حبلفائه كأنه واحد منهم، مث نسخ يدافع عنه ويناصره وحيميه،
وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولَى {: اإلسالم األحالف وأبطل املرياث الذي يكون باحللْف، وقال اهللا تعاىل

رب دون احللفاء، مث مات عبد اهللا بن األقا: ، فجعل املرياث ألوىل األرحام، يعين} بِبعضٍ في كتابِ اِهللا
، فتزوجها أبو بكر الصديق بعد حليفه عبد اهللا بن سخبرة، )أُم رومان: (سخبرة، وكانت زوجته يقال هلا

وأجنبت منه عبد الرمحن بن أيب بكر، وعائشة بنت أيب بكر زوج النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وهلذا كان 
  .يل بن عبد اهللا أخاً لعائشة من أمهاالطّف

  .والرؤيا حق، وهي جزء من ستة وأربعني جزءاً من النبوة. يف النوم: يعين" رأيت: قال"
  :أن الرؤيا على ثالثة أقسام" الروح"قد ذكر ابن القِّيم رمحه اهللا يف كتاب 

م فيريه أشياء عجيبة، فيستيقظ حق، وهو ما جيري على يد ملَك الرؤيا، يأيت إىل النائ: القسم األول
  .النائم وقد رأى هذه الرؤيا فتقع كما رآها

أنّ اإلنسان إذا نام ومل يذكر اهللا عند النوم، ومل يقرأ آية : يكون من الشيطان، وذلك: النوع الثّاين
  الكرسي، ومل يقرأ سور اإلخالص واملعوذتني، ومل يتعوذ باهللا

)٢/١٧٠(  

  

وإنكم : قالوا. املسيح ابن اهللا: إنكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون: صارى فقلتمث مررت بنفر من الن
  .ما شاء اهللا وشاء حممد: ألنتم القوم لوال أنكم تقولون

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ه، من الشيطان الرجيم، ويأيت باألدعية املشروعة عند النوم، فإنّ الشيطان يتسلّط عليه، ويكدر عليه نوم



  .أنه مل يتحصن باهللا من الشيطان قبل النوم: والسبب. ويريه أشياء باطلة ال حقيقة هلا من أجل أن يكدره
حديث نفس، وذلك أنّ اإلنسان يفكِّر يف أشياء يف اليقظة، أو تهِمه أشياء، فإذا نام فإنّ : النوع الثالث

ه كان مهتمه، ألنله يف نوم رِضعا يف اليقظةهذه األشياء ت وهذا حديث نفس ليس له حقيقة، وإمنا . ا
  .هو أضغاث أحالم

 عليه الصالة -هم أتباع موسى: اجلماعة، واليهود: النفر" كأني أتيت على نفَرٍ من اليهود: "قوله
أخذاً سموا يهوداً : ، وقيل)يهودا ابن يعقوب(إنهم سموا باليهود نسبة إىل : قيل.  يف األصل-والسالم

وهو التوبة والرجوع إىل اهللا سبحانه ) اهلَود(تبنا إليك، من : يعين} إِنا هدنا إِلَيك{: من قول موسى
هذا يف األصل، مث صار يطلق لفظ اليهود على املنتسبني إىل إتباع موسى، وإن كانوا قد خالفوه . وتعاىل

دينِه األشياء القبيحة من الشرك باهللا والكالم يف حق اهللا يف أشياء كثرية، وكذبوا عليه، وأَحدثوا يف 
  .سبحانه وتعاىل

  .هذا مدح هلم، ألم كانوا يف األصل على دين صحيح" إنكم ألنتم القوم: قلت: "قوله
: اسم رجلٍ منهم، قيل" عزير"ينسبون الولد إىل اهللا سبحانه وتعاىل، و" عزير ابن اهللا: لوال أنكم تقولون"
من علمائهم: ه نيب، وقيلإن مه رجلٌ صاحل وعالإن.  
  .لوال هذه املقولة الكافرة فيكم: يعين" لوال أنكم"
  .ردا على الطُّفيل" قالوا"
  .ميدحون املسلمني" وأنتم ألنتم القوم"
أن اإلنسان يرى عيب غريه، وال يرى عيب نفسه، : فيه" ما شاء اهللا وشاء حممد: لوال أنكم تقولون"

  .قبول احلق ممن جاء به: وفيه.  كان عيبه أكرب من عيب غريهوإن
سموا : قيل. أتباع عيسى عليه السالم يف األصل: النصارى" مث مررت على نفرٍ من النصارى: "قال

  .} نحن أَنصار اِهللا{: سموا نصارى من قوهلم: بفلسطني، وقيل) الناصرة(نصارى نسبةً إىل البلد 

)٢/١٧١(  

  

هل أخربت ا : "لما أصبحت أخربت ا من أخربت، مث أتيت النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فأخربته، قالف
فإن طفيالً رأى رؤيا أخرب ا من : أما بعد: "فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال: نعم، قال: ، قلت" أحداً؟ 

ما شاء اهللا وشاء حممد، : م عنها، فال تقولواأخرب منكم، وإنكم قلتم كلمة مينعين كذا وكذا أن أاك
  " .ما شاء اهللا وحده : ولكن قولوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو عيسى ابن مرمي، سمي باملسيح ألنه " املسيح ابن اهللا: إنكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون: فقلت"



  .لوا يف املسيح كما غَلَت اليهود يف عزيرفالنصارى غ. ميسح بيده على ذي العاهة فيربأ بإذن اهللا
فلما أصبحت أخربت ا من أخربت، مث أتيت : "مث رد عليه النصارى مبثل ما قاله اليهود، قال طُفيل

فحمد اهللا وأثىن : نعم، قال: ، قلت" هل أخربت ا أحداً؟ : "النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فأخربته، قال
دليل على مشروعية محد اهللا والثّناء عليه يف بداية الكالم، لقوله صلَّى : هذا فيه" أما بعد: " قالعليه، مث

لَّمسو هلَيع بدأُ يف باحلمد هللا فهو أبتر: "اللَّهوهلذا افتتح اهللا كتابه العظيم القرآن " كلّ أمر ذي بال ال ي ،
، وفيه استحباب اإلتيان بأما بعد، وهي كلمة يؤتى ا لالنتقال من } )٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمني{بـ 

  .أسلوب إىل آخر
" فإن طُفيالً قد رأى رؤيا أخرب ا من أخرب منكم، وإنكم قلتم كلمة مينعين كذا وكذا أن أاكم عنها"

  .عليه وحي يف املنع منهاكان مينع النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم احلياء، ألنه مل يرتل : قيل
لَما نبههم على خطأ هذه الكلمة " ما شاء اهللا وحده: ما شاء اهللا وشاء حممد، ولكن قولوا: فال تقولوا"

  .ما شاء اهللا وحده: أرشدهم إىل البديل الصاحل منها، وهو أن يقولوا
  :فهذه القصة فيها فوائد عظيمة ودروس وعبر

  .ال جيوز الكذب يف الرؤيا، وجاء يف احلديث الوعيد على ذلك: حق، ولذلكأن الرؤيا : الفائدة األوىل
فهم اإلنسان إذا كان له هوى، فهؤالء اليهود والنصارى لَما كان هلم هوى يف حق : فيه: الفائدة الثّانية

ذلك تنقُّص املسلمني؛ الحظوا هذه املسألة، ال حبا يف اخلري أو حرصاً على التوحيد، ولكنهم يريدون ب
  .املسلمني، والتماس عيوم، وإن كان يف اليهود والنصارى عيوب أكثر منها

)٢/١٧٢(  

  

  .قَبول احلق ممن جاء به ولو كان عدوا، ألنّ احلق ضالّة املؤمن، والرجوع إىل احلق فضيلة: الفائدة الثالثة
 منع من شيء وكان له بديل صاحل أن على أنّ من ى عن شيء أو: يف احلديث دليل: الفائدة الرابعة

أتى بالبديل " ما شاء اهللا وشاء حممد"يأيتَ بالبديل، فالنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَما منع من هذه الكلمة 
  " .ما شاء اهللا وحده: "الصاحل الذي ليس فيه حمذور وهو أن يقال

ولو " ما شاء اهللا وشاء فالن"أنّ كلمة : -ن أجلها وهي اليت ساق املصنف احلديث م-الفائدة اخلامسة
مينعين : "كان نبيا من األنبياء؛ شرك باهللا عز وجلّ جيب تركُه، ولكنه من الشرك األصغر، بدليل قوله

، فإذا كان اإلنسان مل يقصد معناه؛ فإنه شرك يف األلفاظ، فيجب تركُه واجتنابه واالبتعاد " كذا وكذا
  .عنه

أنه ال جيوز الغلو بالنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وإشراكه مع اهللا يف شيء، ودعاؤه، : ة السادسةالفائد



فما بالك مبا هو أشد من " ما شاء اهللا وشاء حممد"واالستغاثة به من دون اهللا عز وجلّ ألنه ى أن يقال 
  .ذلك من أنواع الغلو

)٢/١٧٣(  

  

  :]الباب اخلامس واألربعون[
  باب من سب الدهر فقد آذى اهللا* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزمان : الذّم والتنقُّص، والدهر املراد به: السب معناه" باب من سب الدهر: "قال الشيخ رمحه اهللا

  .والوقت
واهللا أن اهللا سبحانه وتعاىل يبغض ذلك ويكرهه، ألنه تنقُّص هللا سبحانه وتعاىل، ": آذى اهللا: "ومعىن

سبحانه وتعاىل يتأذّى ببعض أفعال عباده وأقواهلم اليت فيها إساءةٌ يف حقّه، ولكنه ال يتضرر بذلك، ألنه 
إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اَهللا ورسولَه لَعنهم اُهللا في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم {: قال اهللا تعاىل: اهللا ال يضره شيء

إِنَّ الَّذين اشتروا الْكُفْر بِالْأميان لَن يضروا اَهللا شيئاً ولَهم {: ، وقال سبحانه وتعاىل} )٥٧(اً مهِيناًعذَاب
يمأَل ذَاب١٧٧(ع( {.  
  .ففرق بني الضرر واإليذاء" يا عبادي إنكم لن تبلُغوا ضري فتضروين: "ويف احلديث

 كونه يتأذّى بسب ره : الدهرووجهف الذي جيري يف قده هو املتصرألن السبب يكون متوجهاً إليه، ألن
وقضائه اخلري والشر واملكروه واحملبوب، أما الدهر فإنما هو زمانٌ ووقت للحوادث، ال أنّ الدهر نفسه 

كما قال هو الذي يتصرف ويحدث هذه احلوادث اليت جتري فيه، وإنما الدهر زمانٌ ووقت لألعمال 
، بل إنّ اهللا جعل } )٦٢(وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار خلْفَةً لمن أَراد أَنْ يذَّكَّر أَو أَراد شكُوراً{: تعاىل

بعض األزمان له خاصية وفضيلة يف مضاعفة األعمال مثل شهر رمضان، وعشر ذي احلجة، ويوم عرفة، 
من كلّ أسبوع، ويوم اجلمعة الذي هو سيد أيام األسبوع وهو عيد األسبوع، وبوم االثنني واخلميس 

هذه أوقات فاضلة تضاعف فيها األعمال، ويستجاب فيها . وآخر ساعة من يوم اجلمعة، ووقت السحر
عاء أكثر من غريها، فالدهر يف احلقيقة نعمةٌ من اهللا سبحانه وتعاىل ملن حفظه فيما ينفعه، أما معه الدن ضي

فإنه يكون حسرةً عليه يوم القيامة، فالدهر إمنا هو وقت لألعمال، يجري فيه اخلري والشر، والطاعة 
فال يتعلّق بالدهر مدح وال ذم، ألنه جمرد زمان وجمرد وقت لألعمال خريها . واملعصية، والكفر واإلميان

 سبحانه وتعاىل ألنّ الدهر خملوق ال خيلق وال يحدث وشرها، ومن علّق الذم بالدهر فإنما يذم اخلالق
  .شيئاً، وإنما الذي خيلُق هو اهللا سبحانه وتعاىل

)٢/١٧٤(  
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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  يد بشرح كتاب التوحيدإعانة املستف: الكتاب 
  صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان: املؤلف 
  مؤسسة الرسالة: الناشر 
  م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣الطبعة الثالثة، : الطبعة 

  ٢: عدد األجزاء 
 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل باحلواشي[

  .اآلية} وت ونحيا وما يهلكُنا إالّ الدهروقَالُوا ما هي إالّ حياتنا الدنيا نم{: وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت {: " مث ساق الشيخ رمحه اهللا اآلية، وهي قولُه تعاىل عن املشركني
ذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف " } )٢٤(هم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يظُنونَونحيا وما يهلكُنا إِلَّا الدهر وما لَ

هذه اآلية عن املشركني، الذين بعث إليهم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنهم ينكرون البعث 
وتضيع وتذهب، فمن أين ويستبعدونه، ويزعمون أنه ال ميكن حصول البعث ألنّ األجسام تتفتت 

وضرب لَنا مثَالً ونِسي خلْقَه قَالَ من يحيِي الْعظَام وهي {: اإلعادة لشيء قد ضاع وتفتت وذهب
يمم٧٨(ر (يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهشي أَنا الَّذيِيهحقُلْ ي)٧٩( { ،}قَالُوا أَإِذَا كُنظَاماً وا ع

أَو خلْقاً مما يكْبر في ) ٥٠(قُلْ كُونوا حجارةً أَو حديداً) ٤٩(ورفَاتاً أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْقاً جديداً
سهم ويقُولُونَ متى هو صدورِكُم فَسيقُولُونَ من يعيدنا قُلِ الَّذي فَطَركُم أَولَ مرة فَسينغضونَ إِلَيك رؤو

، } )١٢(قَالُوا تلْك إِذاً كَرةٌ خاسرةٌ) ١١(أَإِذَا كُنا عظَاماً نخرةً{، } )٥١(قُلْ عسى أَنْ يكُونَ قَرِيباً
أَإِذَا متنا وكُنا تراباً ذَلك {، } )١٧(أَوآباؤنا الْأَولُونَ) ١٦(أَإِذَا متنا وكُنا تراباً وعظَاماً أَإِنا لَمبعوثُونَ{

يدعب عج٣(ر (ٌيظفح ابتا كندنعو مهنم ضالْأَر قُصنا تا منملع قَد)فيا سبحان اهللا أين } )٤ ،
مرة ، فالذي خلقهم من ال شيء، وأوجدهم من العدم يف أول مرة؛ أال يقدر على إعادم !العقول؟

وهو الَّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده وهو أَهونُ {: أنّ اإلعادة أسهل من البداءة: ثانية؟، بل من ناحية العقول
يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السلَى فثَلُ الْأَعالْم لَهو هلَيب عليه} )٢٧(عمع أن اهللا ال يصع ، 

شيء سبحانه وتعاىل، ال اإلعادة وال البداءة، الكلّ سهلٌ عليه ويسري عليه لكن هذا من جهة التصور 
  .العقلي

لو مل يكن بعثٌ ونشور للزِم أن يكون خلق اخللق عبثاً ال نتيجة له، وهذه األعمال ال نتيجة : - أيضاً-مث



ذا مل يكن هناك بعث، الكفر واملعاصي واإلحلاد اإلميان والطاعة واالستقامة والعبادة ال نتيجة هلا إ: هلا
والفُسوق والظُّلم والعدوان ال نتيجة له، ألننا نرى أنّ الناس ميوتون الطائع والعاصي املؤمن والكافر، 
الكافر ميوت على كفره، واملطيع ميوت على طاعته، وقد يكون املطيع يف هذه الدنيا يف فقر وحاجة 

أين النتيجة؟، : الكافر يف نعيم ويف رفاهية ويف أُبهة من العيش مع كفره، إذاًومرض وآالم، وقد يكون 
  ال بد أن هناك داراً أُخرى تظهر فيها النتائج،

)٢/١٧٥(  

  

: تظهر فيها نتيجة الطّاعة، ونتيجة املعصية، وإالّ للزِم أن يكون خلْق اخللْق عبثاً، كما قال تعاىل
}ا خمأَن متِسبونَأَفَحعجرا ال تنإِلَي كُمأَنثاً وبع اكُموا {: ، وقال تعاىل} )١١٥(لَقْنحرتاج ينالَّذ ِسبح أَم

) ٢١(السيئَات أَنْ نجعلَهم كَالَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سواًء محياهم ومماتهم ساَء ما يحكُمونَ
لَقخونَوظْلَمال ي مهو تبا كَسفْسٍ بِمى كُلُّ نزجتلو قبِالْح ضالْأَرو اتاوموقال } )٢٢( اُهللا الس ،

، وقال سبحانه } )٣٦(ما لَكُم كَيف تحكُمونَ) ٣٥(أَفَنجعلُ الْمسلمني كَالْمجرِمني{: سبحانه وتعاىل
الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَالْمفِْسدين في الْأَرضِ أَم نجعلُ الْمتقني أَم نجعلُ {: وتعاىل

، هذا تأباه حكمة اهللا سبحانه وتعاىل، فكون املطيع الصاحل العابد يعيش يف هذه الدنيا  ؟} )٢٨(كَالْفُجارِ
م القيامة، وكون العاصي والكافر يعيش يف سرور يف ضيق ومرض وفقر وفاقة؛ ألنّ اهللا ادخر له جزاًء يو

قُلْ تمتع بِكُفْرِك قَليالً إِنك من {ويف رغَد من العيش مع كفره؛ هذا ألنّ اهللا أعد له النار يوم القيامة؛ 
، تأىب حكمة اهللا } نعام والنار مثْوى لَهموالَّذين كَفَروا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْأَ{، }أَصحابِ النارِ

سبحانه وتعاىل أن يضيع أعمال العباد سدى، وأن يسوي بني املؤمن والكافر واملطيع والعاصي، تأىب 
حكمة أحكم احلاكمني أن تتصف بذلك، فلوال أنّ هناك بعثاً حياسب فيه العباد وجيزى كلُّ عامل بعمله 

م اجلور والظُّلم من اهللا، تعاىل اهللا عن ذلك، دلّ هذا على أن هناك داراً أُخرى غري هذه للزم العبث وللز
، لكن املشركني الذين بعث - عليهم الصالة والسالم-الدار، أخرب اهللا عنها، وتواترت ا أخبار الرسل

م بقدرة اهللا سبحانه وتعاىل، ويقيسون إليهم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يستبعدون البعث جلهله
قدرة اخلالق على قدرم، وهلذا استصعبوا البعث، ورأوه مستحيالً؛ أن يبعث اهللا هذه األجسام بعد 
تفتتها وضياعها يف األرض، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم مستقرها ومستودعها ويعلم مصريها، ولو 

قَد علمنا ما تنقُص {: ه األجسام وما حتلّل منها وقادر على إعادافنيت وصارت تراباً فاهللا يعلم هذ
حبة : ، بل إنّ كل جسم اإلنسان يفىن إالَّ عجب الذَّنب، وهو} )٤(الْأَرض منهم وعندنا كتاب حفيظٌ

  .صغرية، منها يركَّب خلق اإلنسان يوم القيامة



ما هناك حياةٌ أُخرى بعد هذه احلياة، } ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا{:  ويقولونفهم ينكرون البعث والنشور
  .ما هناك إالّ احلياة اليت حنن فيها

)٢/١٧٦(  

  

  .أرحام تدفع، وأرض تبلع: ميوت ناس ويولَد ناس، كما يقولون: يعين} نموت ونحيا{
}رها إِلَّا الدكُنلها يمم مث أنّ: أي} ورهر مث يسبب املوت إمنا هو طول العمر طول احلياة، اإلنسان يعم 

  .حوادث الدهر، فينسبون اهلالك إىل الدهر: ميوت، أو سبب املوت هو
ملاذا أصام قحط أو احنباس مطر نسبوه إىل الدهر، وإذا أصابتهم جماعة أو أصام قتلٌ أو مرض نسبوه 

  .ن تصرف الدهر، ولذلك يهجون الدهر يف إشعارهمإىل الدهر، ويزعمون أنّ هذا م
 هللا سبحانه وتعاىل، ألنّ الدهر ليس يف مقدوره شيء، فليس هو الذي يصدر ما هو ذموهذا يف احلقيقة إن

  .هذه اريات، وإمنا هي صادرة عن اهللا سبحانه وتعاىل، فمن ذَم الدهر فقد ذم اهللا سبحانه
الواجب أن اإلنسان إذا ادعي دعوى أن يقيم عليها الدليل، } هم بِذَلك من علْمٍوما لَ{: قال اهللا تعاىل

ما هلم دليل على هذا، بل الدليل على : يعين} وما لَهم بِذَلك من علْمٍ{: وما عندهم دليل، وهلذا قال
  .عاىلالعكس، على أن الدهر ليس له تصرف وإنما التصرف هو للخالق سبحانه وت

  .} ال يغنِي من الْحق شيئاً{يعتمدون على الظّن، والظن } إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ{: مث قال
هذا هو املنطق الصحيح يف لسان املناظرات، أما جمرد الوهم وجمرد الظن، فال يبىن عليه مثل هذا األمر 

  .العظيم، وهو إنكار البعث
هو الذي يرويه النيب صلَّى : ن األحاديث القدسية، واحلديث القدسيمث ساق الشيخ احلديث، وهو م

  .اللَّه علَيه وسلَّم عن ربه، فهو كالم اهللا جل وعال
  .اهللا يتأذّى ببعض أفعال عباده، لكنه ال يتضرر ا" يؤذيين ابن آدم: "يقول جل وعال

)٢/١٧٧(  

  

يؤذيين ابن آدم؛ يسبب : قال اهللا تعاىل: "للَّه علَيه وسلَّم قالويف الصحيح عن أيب هريرة عن النيب صلَّى ا
  " .الدهر، وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار

  " .ال تسبوا الدهر؛ فإن اهللا هو الدهر: "ويف رواية
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

كون حملّ السب هو اهللا سبحانه والدهر ليس حمال للسب، في" يسب الدهر: "مث فسر ذلك األذى بقوله



 الدهر فقد سب ه هو الذي خلق أو أوجد هذا األمر الذي يكرهه هذا اإلنسان، فإذا سبوتعاىل، ألن
الفاعل وهو اهللا سبحانه وتعاىل، والواجب على أهل اإلميان أنه إذا أصام ما يكرهون أن يعتربوا أن هذا 

ال، وأنه مل خيلُقه عبثاً، وأنه بسبب الذّنوب واملعاصي، فيتوب قضاء من اهللا وقدر، وأنه من اهللا جل وع
املؤمن، ويصرب على املصيبة، وحيتسب األجر عند اهللا سبحانه وتعاىل، وال يطلق لسانه بذم الساعة واليوم 

والوقت الذي حصل فيه هذا املكروه، وإمنا حيمد اهللا ويشكره ويرضى بقضائه وقدره، ويعلم أنه ما 
  .ب إالّ بسبب ذُنوبه، فيحاسب نفسه ويتوب إىل اهللا تعاىلأُصي

أن اهللا يسمى الدهر، فليس : ، وليس معناه" أقلّب الليل والنهار: "فقال" أنا الدهر: "مث بين معىن قوله
  .من أمساء اهللا فقد غلط) الدهر(الدهر من أمساء اهللا، واحلديث يفسر بعضه بعضاً، فمن زعم أن 

  .هذا ي، والنهي يقتضي التحرمي" ال تسبوا الدهر: " ةويف رواي"
من سب الدهر فقد سب اهللا، ألنّ اهللا هو اخلالق سبحانه : يعين" فإنّ اهللا هو الدهر: "مث علّل ذلك بقوله

وتعاىل، وهو الذي أجرى هذا احلادث الذي يكرهه العبد ويتألّم منه، فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل 
  . سبحانه وتعاىلوهو اهللا

  :وخنلص من هذا كله إىل مسائل نستنبطها من هذه اآلية، ومن احلديث
  :حترمي مسبة الدهر، ومسبة الدهر على نوعني: املسألة األوىل
ما يكون كفراً وشركاً أكرب، وذلك إذا اعتقد أنّ الدهر هو الفاعل، وهو الذي أحدث : النوع األول

  . فهذا شرك أكرب، ألنه أثبت شريكاً هللا تعاىلاملصيبة، فذمه من أجل ذلك،
أن يعتقد أنّ الفاعل هو اهللا ولكنه ينِسب األذى إىل الدهر، أو ينسب الذم إىل الدهر من : النوع الثاين

  فهذا أيضاً حمرم، ويعترب من: باب التساهل يف اللّفظ

)٢/١٧٨(  

  

  . على لسانه، فيعترب من الشرك يف األلفاظالشرك األصغر، حىت ولو مل يقصد املعىن وإمنا جرى
أنّ اهللا سبحانه وتعاىل يتأذّى ببعض أفعال عباده السيئة، ولكنه جل وعال ال يتضرر : فيه: املسألة الثانية

  .بذلك
أنه هو الذي خيلُق، ويدبر ويجري : يف احلديث بيان معىن أنّ اهللا هو الدهر، وأنّ معناه: املسألة الثالثة

  .ذه احلوادث يف هذا الزمان، وليس معناه أن الدهر من أمساء اهللا، واحلديث يفسر بعضه بعضاًه

)٢/١٧٩(  

  



  :]الباب السادس واألربعون[
  باب التسمي بقاضي القضاة وحنوه* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ن الباب الذي قبله فيه النهي ؛ أل"باب من سبّ الدهر فقد آذى اهللا"هذا الباب مشابه للباب الذي قبله 

وهذا الباب يف النهي عن التسمي باألمساء . عن مسبة الدهر، ألنّ ذلك يؤذي اهللا سبحانه وتعاىل
 ظَمة اليت ال تليق إالّ باهللا سبحانه وتعاىل، ألنّ هذا يغيظُ اهللا سبحانه وتعاىل، فسبالضخمة اليت فيها الع

  . سبحانه وتعاىل، وكال األمرين حمرم شديد التحرميالدهر يؤذي اهللا، وهذا يغيظ اهللا
  .، وهو كذلك يشبِه هذين البابني"باب احترام أمساء اهللا: "مث يأيت بعد هذا الباب

فهذه األبواب الثالثة بعضها يشبه بعضاً، لكنها لَما كانت متنوعة نوعها املؤلِّف رمحه اهللا، من أجل أن 
ه مفصالً، ألنّ أمور التوحيد ال بد فيها من التفصيل والبيان، وال يكفي فيها يعرف كلُّ شيء على حدت

  .اإلمجال واالختصار
كلّ اسم فيه تعظيم شديد للمخلوق من األلقاب واألمساء : يعين" التسمي بقاضي القُضاة وحنوه: "قوله

، وما "سيد السادات"و" لك األمالكم: "اليت فيها التعظيم الذي ال يليق إالّ باهللا سبحانه وتعاىل، مثل
  .أشبه ذلك من األلقاب الضخمة اليت يتلقّب أو يتسمى ا بعض اجلبابرة أو املستكربين

وكلُّ هذا حمرم ومنهي عنه، ألنّ املطلوب من املخلوق التواضع مع اهللا سبحانه وتعاىل، وجتنب ما فيه 
 حيمل على الكبر واإلعجاب، وخروج اإلنسان عن طَوره تزكيةٌ للنفس أو تعظيم للنفس، ألنّ هذا

  .ووضعه الصحيح
وكلُّ هذا يخلُّ بعقيدة التوحيد، ألنّ عقيدة التوحيد تدور على توحيد اهللا سبحانه وتعاىل، وعلى ترتيه 

شبيه بأمساء اهللا اهللا عن املشابهة واملماثَلة، فمن تسمى باسم ال يليق إالّ باهللا على وجه التعاظُم فهذا فيه ت
  .سبحانه وتعاىل

هذا ال يليق إالّ هللا عز وجلّ، ألنّ اهللا سبحانه وتعاىل الذي يقضي الناس يوم ) قاضي القُضاة: (فمثالً
القيامة القضاء النهائي، يقضي بني مجيع اخللْق، ملوكهم وعامتهم وعلمائهم وعوامهم، يقضي بني مجيع 

قاضي : "طلَق هو هللا سبحانه وتعاىل، فال يليق أن يقال للمخلوقخلقه سبحانه وتعاىل، فالقضاء امل
  ، ألنّ اهللا هو الذي يقضي بني مجيع"القُضاة
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: إن أخنع اسم عند اهللا رجلٌ تسمى: "يف الصحيح عن أيب هريرة عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
  " .ملك األمالك، ال مالك إالّ اهللا 



  ـــــــــــــــــــــــــــــ
، فهو الذي يقضي بني الناس } إِنَّ ربك يقْضي بينهم بِحكْمه{: الناس يوم القيامة، يقضي بينهم حبكمه

  .سبحانه وتعاىل
أما القاضي من الناس فإنه يقضي بني فئات قليلة من الناس، ال يقضي بني كلّ الناس، وإمنا يقضي بني 

 قد يكون صواباً وقد يكون - أيضاً- قليل حمصور، إما يف بلد وإما يف قضية خاصة، مث قضاؤهعدد
  .خطئاً، أما قضاء اهللا جل وعال فإنه ال يكون إالّ حقا وصواباً، وال يتطرق إليه اخلطأ والنقص جل وعال

  .قُّها ومرتبة ال يرقى إليهاتعظيم زائد، ومنح للمخلوق لصفة ال يستح" قاضي القُضاة"ففي هذه الكلمة 
  .أنه يرجع إليه يف أُمور القضاء وتنظيماته ومجرياته: ، مبعىن"رئيس القُضاة: "فاملناسب أن يقال

، ألن املُلك املطلق هللا عز وجلّ، وهو املُلْك الدائم الشامل، أما ملك املخلوق " ملك األمالك: "وكذلك
  .فهو ملك جزئي ومؤقت

، فإذا نهي " ملك األمالك"تدخل يف " قاضي القُضاة" ترجم بقاضي القُضاة ألن كلمة فالشيخ رمحه اهللا
تأخذ حكمها، ألنّ كل من اللّفظتني فيهما التعظيم الزائد " قاضي القُضاة"فإنّ " ملك األمالك"عن كلمة 

  .عن حق املخلوق
 ميلك هذا املُلك حبوله وال قوته، وإنما وكذلك ملك املخلوق منحة من اهللا سبحانه وتعاىل، وعارية، مل

قُلِ اللهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاُء وتنزِع الْملْك ممن تشاُء وتعز من {: اهللا هو الذي ملّكه
، فالذي ميلِّك امللوك هو اهللا سبحانه } )٢٦(ديرتشاُء وتذلُّ من تشاُء بِيدك الْخير إِنك علَى كُلِّ شيٍء قَ

 حقيقي لكه ما ملك اهللا جل وعال فإنن يشاء، أموتعاىل، هو الذي يعطي امللك ملن يشاء، ويرتع امللك مم
  .عام دائم

  ".صحيح مسلم : "يعين" يف الصحيح"
" أَوضع: يعين" أَخنع: " فسرها املؤلِّف يف آخر الباب" إن أَخنع : أنّ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال"

  فإنها تكون وضيعةً" ملك األمالك"فهذه الكلمة إذا أُطلقت على املخلوق 

)٢/١٨١(  

  

  ".شاهان شاه: مثل: "قال سفيان
  " .أغيظ على اهللا يوم القيامة وأخبثه: "ويف رواية

  .أوضع: يعين" أخنع: "قوله
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

عند اهللا سبحانه وتعاىل، وإن كان مقصود صاحبها الرفعة والعلُو، فإنّ اهللا جيازيه بنقيض قصده، وجيعله 



أن املتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذّر، وذلك معاملةً هلم بنقيض : وضيعاً، كما جاء يف احلديث
  .قصدهم

: يعين" يسمى"مسى نفسه، و: يعين" تسمى"ياء، والفرق بينهما بال" يسمى: "ويف رواية" رجل تسمى"
  .مساه غريه ورضي هو بذلك ومل ينكره

: فهذا فيه سوُء أدب مع اهللا سبحانه وتعاىل، وتعاظُم ورفعةٌ ال يستحقُّها املخلوق، واهللا جل وعال يقول
، } )٨٣(يرِيدونَ علُواً في الْأَرضِ وال فَساداً والْعاقبةُ للْمتقنيتلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين ال {

فاملؤمن ال يريد العلو يف األرض، وإمنا يريد التواضع هللا سبحانه وتعاىل، وإن تولّى وملَك فإنه ال يريد 
ا كان هذا قصده صار من أحب اخللق العلو، وإنما يريد بالوِالية واملُلك اإلصالح والعدل بني الناس، فإذ

إىل اهللا تعاىل، وصار من السبعة الذين يظلُّهم اهللا يف ظلِّه يوم القيامة، فامللك العادل من السبعة الذين 
  .يظلّهم اهللا يف ظلّه يوم القيامة

اإلصالح، فال فليس معىن هذا النهي عن تولِّي املُلك، ألن تولِّي السلطة واحلكم مطلوب إذا كان القصد 
عيب يف ذلك، إمنا العيب يف القصد السيء، فإنْ كان قصده من تولِّي امللك العظَمة والكربياء والتجبر 
صار مهاناً عند اهللا عز وجلّ، وإن كان قصده اإلصالح والعدل وإقامة احلق يف األرض صار مأجوراً 

ه عظيم، ومن الذين تعند اهللا سبحانه وتعاىل، بل أجر ردم عند اهللا سبحانه وتعاىل وال تستجاب دعو
  .دعوته

  .اإلمام، احملدث، اجلليل: سفيان بن عيينة: هو" قال سفيان "
  ".ملك امللوك: "عند العجم، فمعىن هذا اللقب عندهم: يعين" شاهان شاه: مثل"

اللّغات، سواء بالعربية أو ومقصود سفيان رمحه اهللا ذا أن يبين أنّ هذا اللّقب ممنوع يف مجيع 
أو ما " قاضي القُضاة"، فاملعىن واحد، وكذلك "شاهان شاه"أو " ملك املُلوك"باألعجمية، سواء سمي 

  .أشبه ذلك، فهذا منهي عنه يف مجيع اللُّغات
  .شدة الغضب: هذا أفعل تفضيل، والغيظ" أَغْيظُ: ويف رواية"
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  :]الباب السابع واألربعون[
  باب احترام أمساء اهللا تعاىل وتغيري االسم من أجل ذلك* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
إكرامها وإجاللُها، وعدم إهانتها، أو استعماهلا يف شيء : أي" باب احترام أمساء اهللا: "قولُه رمحه اهللا

  .يمتهن



 له عن غريه، مأخوذ من السمو وهو ما يوضع عالمةً على الشيء مميزاً: مجع اسم، واالسم: واألمساء
  .االرتفاع، أو من السمة وهي العالمة

واهللا سبحانه وتعاىل له أمساء مسى ا نفسه يف كتابه، ومساه ا رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف سنته، وله 
: ، وقال تعاىل}الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِهاوللَّه {: أمساء ال يعلمها إالَّ هو سبحانه وتعاىل، قال تعاىل

قُلِ ادعوا اَهللا أَوِ ادعوا الرحمن أَياً {: ، وقال سبحانه وتعاىل} )٨(اُهللا ال إِلَه إِلَّا هو لَه الْأَسماُء الْحسنى{
والنيب صلَّى } لَه الْأَسماُء الْحسنى{:سورة احلشر ، وقال تعاىل يف آخر } ما تدعوا فَلَه الْأَسماُء الْحسنى
اللهم إني أسألك بكلّ اسم هو لك مسيت به نفسك، أو أنزلته يف : "اللَّه علَيه وسلَّم يف دعائه يقول

 ، فأمساء اهللا ال يعلمها إالّ هو"كتابك أو علّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك 
  .سبحانه وتعاىل، وكلّها حسىن

احترامها، وإجاللُها، ودعاء : وتعدد األمساء يدلّ على عظم املسمى، فهي أمساٌء عظيمة، جيب على العباد
يا رمحن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا : "اهللا تعاىل ا، والتوسل إليه تعاىل بأمسائه وصفاته، فيقول يف الدعاء

  .، ألنّ ذلك من أسباب اإلجابة، فدلّ على عظمها"ذا اجلالل واإلكرام
فال جيوز أن تمتهن وأن تبتذَل، أو توضع يف أشياء تستعمل وتهان، كأن تكتب على أشياء تداس 

باألقدام، أو تقع يف الشوارع والقاذورات، ومن وجد شيئاً من ذلك وجب عليه رفعه أو إتالفه، أو إزالة 
  . منه، فهذا من احترام أمساء اهللا سبحانه وتعاىلاسم اهللا تعاىل

أو ) اهللا(إذا سمي شيء من املخلوقات باسم من أمساء اهللا اخلاصة به، كـ : أي" وتغيري االسم: "وقوله
أو ما أشبه ذلك من أمسائه اخلاصة به اليت ال يسمى ا غريه؛ فإنه جيب تغيري االسم احتراماً ) الرمحن(

  .ألمساء اهللا

)٢/١٨٣(  

  

إنّ اهللا هو احلَكم وإليه : "أنه كان يكىن أبا احلكم، فقال له النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن أيب شريح
  " .احلُكم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .من أجل احترام أمساء اهللا تعاىل: أي" من أجل ذلك"

امللك، والعزيز، وأشباه ذلك؛ فهذه ليست : مى ا اخلالق مثلأما األمساء اليت يسمى ا املخلوق ويس
الرؤوف، : (من هذا الباب، فاهللا له أمساء ختتص به، واملخلوق له أمساء ختتص به، فاهللا مسى نفسه

، ومسى نفسه بالعليم، ووصف ومسى عبده } بِالْمؤمنِني رؤوف رحيم{: ، وقال عن نبيه بأنه)الرحيم
، فهذه أشياء مشتركة جيوز أن يسمى ا } بِغالمٍ حليمٍ{: ومسى نفسه باحلليم، ومسى عبده} بِغالمٍ عليمٍ{



  .املخلوق، ولكن يعلم أنها ليست كأمساء اهللا سبحانه وتعاىل
، هانئ بن يزيد الكندي، صحايب: - على الراجح-امسه" عن أيب شريح: "مث ذكر رمحه اهللا الدليل فقال

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسول صله رواية عن الر.  
ما صدر بأبٍ أو أُم، كأيب عبد اهللا، وأم هانئ، وما أشبه ذلك، والكنية تكون : الكنية" أنه كان يكىن"

 :للتشريف والتكرمي، أما اللَّقب فإنه يكون للمدح وللذّم، والغالب أنه للذم، ولذلك يقول اهللا جل وعال
  .} وال تنابزوا بِالْأَلْقَابِ{
الذي يحكم بني الناس ويفصل النزاع، ومنه سمي احلاكم حاكماً ألنه يفصل بني : احلكم هو" أبا احلَكَم"

بدون ) حكم: ( ال يطلق إالّ على اهللا سبحانه وتعاىل، أما أن يقال- باأللف والالَّم-الناس، فاحلكم
  .} فَابعثُوا حكَماً من أَهله وحكَماً من أَهلها{:  جل وعال يقولتعريف فال بأس، فاهللا

أنه هو الذي حيكُم بني عباده، يف الدنيا حيكُم بينهم بوحيه : مبعىن" إن اهللا هو احلَكَم، وإليه احلُكْم: "وقوله
وما اختلَفْتم فيه من شيٍء {: قال تعاىل: السنةالذي أنزله على رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من الكتاب و

فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اِهللا والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاِهللا {: ، قال تعاىل} فَحكْمه إِلَى اِهللا
الرد إليه : ه، والرد إىل الرسولِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هوالرد إىل كتاب: والرد إىل اهللا هو} والْيومِ الْآخرِ

يف حياته وإىل سنته بعد وفاته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وكذلك هو احلَكَم يف اآلخرة الذي حيكُم بني الناس 
هو الذي يتولَّى الفصل بني فيما كانوا فيه خيتلفون، ففي اآلخرة ليس هناك حاكم سواه سبحانه وتعاىل، 

  عباده،

)٢/١٨٤(  

  

ما أحسن : "فقال. إنّ قومي إذا اختلفوا يف شيء أتوين فحكمت بينهم، فرضي كال الفريقني: فقال
شريح، : ، قلت" فمن أكربهم؟ : "شريح، ومسلم، وعبد اهللا، قال: قلت" ، فما لك من الولد؟ !هذا
  .داود وغريهرواه أبو " فأنت أبو شريح : "قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحيكم للمظلومني على الظَّلَمة، ويرد املظالم إىل املظلومني، فال ينهي النزاع بني العالَم إالّ اهللا سبحانه، 

هلَيع لَّى اللَّهيب صصيب، والنخطئ وينيا حيكُم به احلُكّام من القُضاة؛ فهذا يأما احلكم الذي يف الد لَّمسو 
، أما إذا مل جيتهد أو " إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد: "يقول

اجتهد وهو ليس أهالً لالجتهاد وحكم فإنه على كل حال خمطئ وآمث، ألنه ليس من حقّه أن حيكم وهو 
  .ليس أهالً لالجتهاد، إالَّ يف مسألة الصلْحِ

  .على سبيل اإلنكار على أيب شريح" إنّ اهللا هو احلكَم، وإليه احلُكم ": والنيب قال



مث إنّ ابا شريح أراد أن يبين السبب للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأنه مل يسم نفسه بذلك، وإنما 
إليه فحكم بينهم فرضي أنه إذا اختلف قومه يف شيء رجعوا : الناس هم الذين مسوه به، والسبب يف هذا

أنه يصلح بينهم برضاهم، وليس يف هذا ظلم ألحد، وإنما فيه إاء للنزاع وقطع : كالَ الفريقني، مبعىن
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صفني، وهذا عملُ خري، وهلذا قال النصومة وإرضاء لكال الطَّرما أحسن : "للخ

ال خير في كَثريٍ من نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصالحٍ {: ول، واهللا جل وعال يق" هذا
الصلح جائز بني : "، وقال النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم} والصلْح خير{: وقال تعاىل} بين الناسِ

ا أحلّ حراماً أو حرم حالالًاملسلمني، إالّ صلح. "  
فاإلصالح بني الناس أمر مرغَّب فيه، وعملٌ صاحل، وصدقة من اإلنسان على نفسه أن يعدل بني الناس 
ويسوي اخلالفات بني الناس، بعكس الذي يثري النزاع ويحدث الفتنة بني الناس، وحيرش بعضهم على 

الناس خمتلفني فإنه يصلح بينهم ويقارِب بني ، خالف الذي إذا وجد - والعياذ باهللا-بعض، فهذا مفسد
وجهات نظرهم، ويذهب ما يف نفوسهم من الكراهية بعضهم لبعض، فهذا مصلح وله أجر عند اهللا 

  ، تعجباً وثناًء على عمل هذا الرجل،! " ما أحسن هذا: "سبحانه وتعاىل، وهلذا قال النيب سبحانه وتعاىل

)٢/١٨٥(  

  

: على ذلك، وإمنا أنكر التكني بأيب احلكم، وأراد تغيريه، حيث قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموتشجيعاً له 
  .، ليجعل له بديالً صاحلاً" فما لَك من الولد؟"

  ".شريح، ومسلم، وعبد اهللا : قلت: "قال أبو شريح
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صهم؟: "قال النمن أكرب. "  

  .شريح: قال
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صل " أنت أبو شريح: "فقال الندم"ب اه بأكرب أوالده، فدلّ على " أبا احلَكوكن ،
  .أنّ الكنية تكون بأكرب األوالد

  :فهذا احلديث يدلّ على مسائل عظيمة
غيري االسم من أجل إجالهلا، ألنّ النيب احترام أمساء اهللا سبحانه وتعاىل، وإجاللُها، وت: فيه: املسألة األوىل

  .احتراماً ألمساء اهللا سبحانه وتعاىل) أيب شريح(إىل ) أيب احلَكَم(صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غير اسم 
ريح، وبين يف احلديث دليلٌ على تعليم اجلاهل، فإنّ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علّم أبا ش: املسألة الثانية

  .له أنّ هذه الكُنية خطأ
يف احلديث دليل على أنَّ من منع من شيء سيء وله بديلٌ صاحل فإنه يأيت بالبديل، فإنّ : املسألة الثالثة

  ).أبو شريح(جعل بديالً له وهو ) أيب احلكَم(النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَما منع من التكني بـ 



عدة للمعلِّمني والدعاة أنهم إذا وا الناس عن شيء حمرم وهناك ما حيلُّ حملَّه من الطيب احلالل؛ وهذه قا
  .فإنهم يأتون به ويبينونه للناس

يف احلديث دليلٌ على مشروعية الصلح بني الناس فيما خيتلفون فيه، وأنّ الصلح مبين : املسألة الرابعة
فرضي كالَ الفريقني،، فاملصلح ال يلْزم وإنما يعرِض احللّ : (اميا فإنَّ أبا شريح قالعلى التراضي ليس إلز

النافع، فإن قُبل فاحلمد هللا، وإالَّ فإنّ املَراد إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حلسم 
  .النزاع

هذا طاغوت، كالذي يلزم الناس حبكم األعراف القَبلية اليت أما الذي يلْزِم الناس بغري حكم اهللا؛ ف
  .يتحاكم إليها بعض القبائل، فهذا من حكم اجلاهلية

  .يف احلديث دليل على أنّ الكنية تكون بأكرب األوالد: املسألة اخلامسة

)٢/١٨٦(  

  

  :]الباب الثامن واألربعون[
  الرسولباب من هزل بشيء فيه ذكر هللا أو القرآن أو * 

  .} قُلْ أَبِاِهللا وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ{: وقول اهللا تعاىل
  :- دخل حديثُ بعضهم يف بعض-عن ابن عمر وحممد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
اس فإنع النف واقله اإلنسان وعرعظيم، إذا تأم ه ينفعه اهللا بههذا الباب باب.  

  .اللعب واالستهزاء، ضد اجلد: اهلزل هو" باب من هزل: "فقوله
من استهزأ بشيء من هذه : بشيْء فيه ذكر اهللا أو القرآن أو الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يعين"

اإلسالم بإمجاع املسلمني، أنه يرتد عن دين اإلسالم، ألن هذا من نواقض : األشياء فما حكمه؟، حكمه
من كَفَر بِاِهللا من بعد {: سواٌء كان جادا أو هازالً أو مازحاً، حيث مل يستثن اهللا إالَّ املُكْره، قال تعاىل

راً فَعدبِالْكُفْرِ ص حرش نم نلَكو انميبِالْأ نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلَّا م انِهإِمي ملَهاِهللا و نم بغَض هِملَي
 يمظع ذَاب١٠٦(ع ( مي الْقَودهأَنَّ اَهللا ال يو ةرلَى الْآخا عيناةَ الديوا الْحبحتاس مهبِأَن كذَل

رِين١٠٧(الْكَاف (اصأَبو هِمعمسو لَى قُلُوبِهِماُهللا ع عطَب ينالَّذ كلُونَأُولَئافالْغ مه كأُولَئو مرِه)ال ) ١٠٨
  .، فاألمر شديد جدا} )١٠٩(جرم أَنهم في الْآخرة هم الْخاسرونَ

ولَئن سأَلْتهم {: وقول اهللا تعاىل: ""وقد بين الشيخ أن هذا احلكم يف كتاب اهللا مع سبب نزوله فقال
ا نا كُنمإِن قُولُنلَيبلْعنو وضخ {.  

  .عبد اهللا بن عمر: هو" عن ابن عمر: "مث ذكر سبب نزول اآلية، فقال



  .حممد بن كعب القُرظي من بين قُريظة: هو" وحممد بن كعب"
  .موىل عمر بن اخلطاب: هو" وزيد بن أَسلم"
  .قتادة بن دعامة بن قَتادة السدوسي: هو” وقَتادة"
كلّ هؤالء رووا هذا احلديث، ولكن لَما كانت ألفاظُهم متقارِبة : يعين" بعضدخل حديثُ بعضهم يف "

  .واملعىن واحد دخل حديثُ بعضهم يف بعض، فِسيق سياقاً واحداً، من باب االختصار

)٢/١٨٧(  

  

بن عند ما رأينا مثل قُرائنا هؤالء؛ أرغَب بطوناً، وال أكذب ألسناً، وال أج: أنه قال رجلٌ يف غزوة تبوك
  ".رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأصحابه القُراء: يعين"اللَّقاء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .من املنافقني: يعين" أن رجالً"
  .اسم موضع، مشايلّ املدينة من أدىن الشام: تبوك" كان يف غزوة تبوك "

للَّه علَيه وسلَّم بلغه أنّ الروم يعدون العدة لغزو املسلمني، وكان أنّ الرسول صلَّى ا: وغزوة تبوك سببها
 ا، واملسافة بعيدة، والعدورِج جدح ب الثمار، فالوقت وقتيطووقت م ة احلرهذا يف الصيف ويف شد

م عسرة، فليس عدده كبري، والوقت حار، ووقت مطيب الثمار والناس حباجة إليها، واملسلمون عنده
: ، وسميت هذه الساعة"جيش العسرة"عندهم استعداد للتجهز للغزو، ولذلك سمي هذا اجليش بـ 

  ".ساعة العسرة"
وقد جهز عثمان رضي اهللا عنه من ماله ثالمثائة بعري جبميع لوازمها، فهو الذي جهز جيش العسرة من 

  . عنه وأرضاهماله اخلاص، وهذا من أعظم فضائله، رضي اهللا
وكذلك شارك من شارك من الصحابة مبا عندهم من مال، فجهزوا اجليش، وخرجوا، وكانت آخر 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهغزوة غزاها رسول اهللا ص.  
واملنافقون صاروا يتكلّمون، واعتذروا عن اخلُروج، ألنهم ليس معهم إميان، والغزوة هذه صعبة، ال 

 إالَّ أهلُ اإلميان، وهذه حكمة من اهللا تعاىل، واختبار يف آخر عهد الرسول صلَّى اللَّه علَيه يصرب عليها
وسلَّم، أراد اهللا أن خيترب املسلمني ليظهر الصادق من املنافق، فالصادقون ما ترددوا وال تلكّأوا، وأما 

ن أن غزو بين األصفر مثل غزو العرب، كأننا حيسبو: املنافقون فإم تلكّأوا وجعلوا يتكلّمون ويقولون
م يقرنون يف األصفاد، وما أشبه ذلك من الكالم القبيح، واعتذروا عن اخلُروج، وهلذا يقول اهللا 

ألنّ } لَو كَانَ عرضاً قَرِيباً وسفَراً قَاصداً لَاتبعوك ولَكن بعدت علَيهِم الشقَّةُ{: سبحانه وتعاىل عنهم



* وسيحلفُونَ بِاِهللا لَوِ استطَعنا لَخرجنا معكُم يهلكُونَ أَنفُسهم واُهللا يعلَم إِنهم لَكَاذبونَ {املسافة بعيدة، 
  .} )٤٣(نيعفَا اُهللا عنك لم أَذنت لَهم حتى يتبين لَك الَّذين صدقُوا وتعلَم الْكَاذبِ

)٢/١٨٨(  

  

فذهب عوف . كذبت، ولكنك منافق، ُألخربنَّ رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: فقال عوف بن مالك
  .إىل رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ليخربه، فوجد القرآن قد سبقه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
لى املشقّة وفيهم رسولُ اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصيبه ما أصام من الشدة خرج املسلمون وصربوا ع

ومن الرمضاء ومن احلر.  
خرجوا وذهبوا ووصلوا إىل تبوك ونزلوا فيه، فلما علم العدو بقدومهم إىل تبوك أصابه الرعب، 

  .وتقهقر
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صنوا، وألقى اهللا الرعب فرتل النباماً يف تبوك ينتظر قُدومهم وجميئَهم، ولكنهم جأي 

  .يف قلوم، ورجع املسلمون ساملني مأجورين، وخاب املنافقون
وأنزل اهللا يف هذه الغزوة سورةً كاملة هي سورة التوبة اليت فضح اهللا فيها املنافقني وأثىن فيها على 

  .حانه وتعاىل يبتلي عبادهاملؤمنني، وهكذا حكمةُ اهللا سب
" ما رأينا مثل قُرائنا هؤالء: "فكان للمنافقني كلمات، منها ما يف هذا احلديث، حيث قال رجلٌ منهم

  .رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأصحابه: يعين بالقُراء
الصفات يف الواقع هي صفات املنافقني، وهذه " أرغَب بطوناً، وال أكذب ألسناً، وال أجبن عند اللَّقاء"

  .لكنهم وصفوا ا رسولَ اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأصحابه
وهذا من " كذبت، ولكنك منافق، ألخربنّ رسولَ اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "فقال عوف بن مالك

سلم يبلِّغهم مقاالت املفسدين واملنافقني من أجل أنْ أنكار املنكر، ومن النصيحة لوالة اُألمور، فامل
يأخذوا على أيدي هؤالء، لئال يخلُّوا باألمن ويفرقوا الكلمة، فتبليغ والة أمور املسلمني كلمات املنافقني 
ودعاة السوء، الذين يريدون تفريق الكلمة، والتحريش بني املسلمني؛ هو من اإلصالح ومن النصيحة، 

  . النميمةال من
ألنّ اهللا سبحانه " فذهب عوف إىل رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ليخربه فوجد القرآن قَد سبقه"

  .وتعاىل سمع مقالتهم وأنزل على رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اخلرب قبل أن يصل إليه عوف
  .ىلسعةُ علم اهللا سبحانه وتعا: فهذا فيه



  .عالمةٌ من عالمات النبوة، وأنّ الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان يوحى إليه ويبلُغه اخلرب بسرعة: وفيه
  :، ووجد النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- والعياذُ باهللا-مث جاء ذلك الرجل الذي تكلّم ذا الكالم

)٢/١٨٩(  

  

يا رسول اهللا، :  اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقد ارحتل وركب ناقته، فقالفجاء ذلك الرجلُ إىل رسول
  .إنما كنا خنوض ونتحدث حديث الركْب، نقطع به عناء الطريق

كُب كأين أنظُر إليه متعلِّقاً بِنِسعة ناقة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وإنَّ احلجارة تن: قال ابن عمر
أَبِاِهللا وآياته {: " إنما كنا خنوض ونلعب، فيقولُ له رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: رجليه، وهو يقول

  .، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه"} ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .أن يفسد على املنافقني خطّتهم، ومن أجل أن ينهي هذه اخلُطّة اخلبيثةمن أجل " قد ارحتل وركب ناقته"
: قال ابن عمر. يا رسول اهللا، إمنا كنا خنوض ونتحدث حديثَ الركْب، نقطع به عناء الطّريق: فقال"

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صة ناقة النعإليه متعلِّقاً بِنِس ي أنظركأن "سبه الرحلالن دشة هي احلبل الذي يع.  
: فالرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يرد عليه بقوله تعاىل" يا رسول اهللا، إنما كنا خنوض ونلعب: وهو يقول

  .} نِكُمال تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِميا* أَبِاِهللا وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ {
  :فهذه القصة فيها فوائد عظيمة

أن من استهزأ باهللا أو برسوله أو بالقرآن ارتد عن دين اإلسالم رِدةً تنايف التوحيد، وهذا : الفائدة األوىل
وجه املناسبة من عقد املصنف هلذا الباب؛ أنّ منِ استهزأ باهللا أو برسوله أو بالقرآن، أو استهان بشيء 

خرج من دين اإلسالم، ألن هؤالء كانوا من ذلك؛ أنوحيد وتة تنايف التعن دين اإلسالم رِد ه يرتد
  .} قَد كَفَرتم بعد إِميانِكُم{: مؤمنني، فارتدوا عن دينهم ذه املقالة، بدليل قوله تعاىل

 جاداً أو هازالً، بل يحكم أن نواقض اإلسالم ال يعفى فيها عن اللّعب واملزح، سواًء كان: الفائدة الثانية
عليه بالردة واخلُروج من دين اإلسالم، ألنّ هؤالء زعموا أنهم ميزحون ومل يقبل اهللا جل وعال عذرهم، 

  .ألنّ هذا ليس موضع لعب وال موضع مزح
ى وجوب إنكار املنكر، ألنّ عوف بن مالك رضي اهللا عنه أنكر ذلك وأقره الرسول صلَّ: الفائدة الثالثة

  .اللَّه علَيه وسلَّم على ذلك

)٢/١٩٠(  

  



أنّ من مل ينكر الكفر والشرك فإنه يكون كافراً، ألنّ الذي تكلّم يف هذا الس واحد : الفائدة الرابعة
  :واهللا نسب هذا إىل اموع فقال

، ألنّ الراضي كالفاعل، } ا قَد كَفَرتم بعد إِميانِكُمال تعتذرو* أَبِاِهللا وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ {
  .وهذه خطورة عظيمة

أنّ إبالغ ويلّ األمر عن مقاالت املفسدين من املنافقني ودعاة السوء الذين يريدون : الفائدة اخلامسة
ليس هو من النميمة، تفريق الكلمة والتحريش بني املسلمني من أجل احلَزم يعد من النصيحة الواجبة، و

ألنّ عوف بن مالك رضي اهللا عنه فعل ذلك ومل ينكر عليه الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فدلّ على أنّ 
  .هذا من النصيحة، وليس من النميمة املذمومة

:  املنافق قالفيه احترام أهلِ العلم وعدم السخرية منهم، أو االستهزاء م، ألنّ هذا: الفائدة السادسة
يريد بذلك العلماء، والعلماء ورثَةُ األنبياء، وهم قُدوة اُألمة، فإذا طعنا يف " ما رأينا مثل قرائنا هؤالء"

  .العلماء فإنَّ هذا يحدثُ اخلَلْخلَةَ يف اتمع اإلسالمي، ويقلِّل من قيمة العلماء، ويحدث التشكيك فيهم
هؤالء علماء حيض، علماء نفاس، هؤالء عمالء : "ة السوء من يقولنسمع ونقرأ من بعض دعا

 - والعياذُ باهللا-، وما أشبه ذلك، وهذا القول من هذا الباب"للسالطني، هؤالء علماء بغلَة السلطان
  .وليس للعلماء ذنب عند هذا الفاسق إالّ أم ال يوافقونه على منهجه املنحرف

لو كانوا من العوام ال جتوز، ألنّ املسلم له حرمة، فكيف بوالة أُمور املسلمني فالوقيعة باملسلمني عموماً و
  .وعلماء املسلمني

  .فالواجب احلذر من هذه األمور، وحفظ اللّسان، والسعي يف اإلصالح، ونصيحة من يفعل هذا الشيء
لَّه علَيه وسلَّم؛ حيث إنه يف احلديث دليلٌ على معجزة من معجزات الرسول صلَّى ال: الفائدة السابعة

وما ينطق عنِ {: بلغه الوحي عن القصة قبل أن يأيتَ إليه عوف بن مالك، وهذا مصداق قوله تعاىل
  .} )٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى) ٣(الْهوى

  زحيف احلديث دليلٍ على أنّ نواقض اإلسالم ال يعذَر فيها بامل: الفائدة الثامنة

)٢/١٩١(  

  

إِلَّا من {: واللّعب، ألا ليست جماالً لذلك، وإنما يعذر فيها املُكْره على القول خاصة كما يف آية النحل
انميبِالْأ نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه {.  

والكُفّار يف احلديث دليلٌ على وجوب الغلْظة على أعداء اهللا ورسوله من املنافقني : الفائدة التاسعة
ودعاة الضالل، وأنّ اإلنسان ال يلني هلم، ألنه إنْ الن معهم خدعوه ونفّذوا شرهم، فال بد من احلَزم من 

  .ويلّ األمر ومن العالم حنو املنافقني والكُفّار ودعاة السوء



)٢/١٩٢(  

  

  :]الباب التاسع واألربعون[
  :باب قول اهللا تعاىل* 
}اهأَذَقْن نلَئيوذَا له قُولَنلَي هتساَء مرض دعب نا منةً ممحاآلية}  ر.  

  ".هذا بعملي، وأنا حمقوق به : "قال جماهد
  ".من عندي : يريد: "وقال ابن عباس

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .} عمت اِهللا ثُم ينكرونهايعرِفُونَ نِ{: هذا الباب باب عظيم، تقدم نظريه يف باب قول اهللا تعاىل

ضمري الغائب راجع إىل اإلنسان املذكور يف اآلية اليت قبلها } أَذَقْناه{الضمري يف } ولَئن أَذَقْناه{: وقوله
، واملراد باإلنسان } )٤٩(ال يسأَم الْأنسانُ من دعاِء الْخيرِ وإِنْ مسه الشر فَيؤوس قَنوطٌ{: يف قوله تعاىل

إذا أصابته مصيبة يف : يعين} وإِنْ مسه الشر{ال ميلّ اإلنسان من طلب الدنيا، : جنس اإلنسان، يعين: هنا
} ولَئن أَذَقْناه{يستبعد الفَرج من اهللا عز وجلّ ويقنط من رمحة اهللا، } فَيؤوس قَنوطٌ{ماله أو يف بدنه، 

من بعد ضراَء {عافية وصحة يف بدنه وغىن من فقره، } رحمةً منا{أعطيناه، : نسان، أيهذا اإل: يعين
هتسي{. مشته يف بدنه من املرض واملصائب، أو يف ماله من الفقر واإلعواز} مذَا له قُولَنينسى } لَي

:  ما يف يده إمنا هو حبوله وقوته، فيقولالضراء اليت مسته، وينسى من أين جاءت هذه النعم، ويظن أنّ
، فال يشكُر اهللا عز وجلّ ويعترف بنعمته، بل ينِسب هذه النعمة إليه هو وإىل كَده وكسبه، } هذَا لي{

  .أو إىل آبائه وأجداده
  .هو جماهد بن جبر، اإلمام اجلليل، من كبار التابعني" قال جماهد"
هذه النعمة إمنا حصلت عليها بعملي وكَدي وكسيب واحترايف، وأنا : يعين" هذا بعملي، وأنا حمقوق به"

  .أستحقها، وأنا الذي حصلتها، وأنا الذي مجعتها: حمقوق ا، أي
  .بعملي وبسبيب، أنا الذي حصلته وتعبت فيه: يعين" هذا من عندي: يريد: وقال ابن عباس"

)٢/١٩٣(  

  

  .}  علَى علْمٍ عنديإِنما أُوتيته{:وقوله 
  ".على علمٍ مني بوجوه املكاسب: "قال قتادة

  ".على علم من اهللا أني له أهل : "وقال آخرون
  ".أوتيته على شرف : "وهذا معىن قولِ جماهد



أبرص، وأقرع، وأعمى، فأراد اهللا أن يبتليهم، : إن ثالثةً من بين إسرائيل: "وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه
  .فبعث إليهم ملَكاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
على : وقال آخرون. على علم مني بوجوه املكاسب: قال قتادة} إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي{: وقوله"

أنين رجلٌ عامل باالقتصاد وطُرق الكسب، كما يقوله اليوم : القول األول معناه" علم من اهللا أين له أهل
قتصاديون، حيث يتباهون باحلذْق بعلم االقتصاد، ويظنون أنّ األموال والثّروات اليت حيصلون عليها اال

  .بسبب حذْقهم ومعرفتهم وخبرم، وال ينسبون هذا إىل اهللا سبحانه وتعاىل
  .لي فيهأن اهللا أعطاين هذا املال ألنه يعلم أني أستحقُّه، وال فضل هللا ع: والقولُ الثاين معناه

أن اهللا علم أنين رجل شريف وذو مكانة : أي" أوتيته على شرف: وهذا معىن قول جماهد: "قال الشيخ
  .إنكار الفضل من اهللا سبحانه وتعاىل: ومرتلة، فاهللا أعطانيه ملرتليت، ومعىن هذا

، فاختالفهم إنما هو ، ألنّ اآليتني تشمالن كلّ هذه األقوال"هذه األقوال ال تنايفَ بينها: "قال العلماء
ع وليس اختالف تضاداختالف تنو.  

بنوا إسرائيل هم ذرية يعقوب، وإسرائيل، " إنّ ثالثةً من بين إسرائيل: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه: "قال
  .عبد اهللا: ومعناه

ظر، وهذا من أُصيب بالبرص، وهو داٌء يصيب اجللد فيتحول إىل أَبيض كَريه املن: األبرص" أبرص"
 أنه - عليه الصالة والسالم-املرض ال يمكن عالجه يف الطب البشري، ولذلك كان من معجزة عيسى

  .يبرئ األبرص واألكمه ويحيي املوتى بإذن اهللا، وهذا ما ال يقوى عليه الطب البشري

)٢/١٩٤(  

  

د حسن، ويذْهب عين الذي قد لونٌ حسن، وجِلْ: أي شيٍء أحب إليك؟، قال: فأتى اَألبرص فقال
فأي املالِ أحب : قال. فمسحه فذهب عنه قذره، فأُعطي لوناً حسناً وجِلْداً حسناً: قال. قَذرنِي الناس به

  .بارك اهللا لك فيها: فأُعطي ناقة عشراء، وقال]. شك إسحاق[اإلبل، أو البقر : إليك؟، قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

: وهو الذي ال ينبت لرأسه شعر، ألنّ هذا الشعر الذي ينبت على الرأس فيه فوائد عظيمة منها" وأقرع"
اجلمال، ومنها منافع صحية، وغري ذلك، فمن فقد شعر الرأس فإنه يفقد منافع كثرية أعظمها اجلمال، 

  .ويصبح كريه املنظر
  .لذي ذهب منه بصر عنيٍ واحدة؛ فهذا يسمى أعورفهو الذي ذهب بصره كلُّه، أما ا" األعمى"وأما 
 يوصف باإلرادة، ولكن إرادةُ اهللا - أيضاً-اهللا جل وعال يوصف باإلرادة، واملخلوق" فأراد اهللا: "وقوله



  .إرادة كونية، وإرادة شرعية: خاصةٌ به، وإرادة املخلوق خاصة به، وإرادة اهللا تنقسم إىل قسمني
  .أن خيتربهم: يعين" أن يبتليهم"
خلْق من خلْق اهللا ومن عامل الغيب، خلقهم اهللا جل : واحد املالئكة، وهم: املَلك" فبعث إليهم ملَكاً"

 لتنفيذ أوامره تعاىل يف ملْكه، فمنهم املوكّل بالوحي، ومنهم املوكّل - أيضاً-وعال لعبادته، وخلقهم
صور، ومنهم املوكّل باألجنة، ومنهم املوكّل حبفظ أعمال بين بالقَطْر والنبات، ومنهم املوكّل بالنفخ يف ال

  .} ال يعصونَ اَهللا ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ{: آدم، كُلُّ من املالئكة له عمل
لونٌ حسن، وجِلْد حسن، ويذْهب عين الذي قد : أي شيٍء أحب إليك؟، قال: فأتى اَألبرص فقال

اس بهقَذنِي النفمسحه امللَك: قال. ر " مسح على هذا األبرص فربئ، وعاد إليه لونٌ حسن وجلد
  .حسن، وهذا بقدرة اهللا تعاىل ألنّ املَلك رسولُ اهللا

إسحاق بن عبد اهللا بن أيب : املراد]" شك إسحاق[اإلبل، أو البقر : فأي املالِ أحب إليك؟، قال: قال" 
 شك هل قال الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اإلبل، أو قال البقر؟، وهذا من طلحة، راوي احلديث،

  .التحفُّظ والدقة يف الرواية

)٢/١٩٥(  

  

لونٌ حسن وشعر حسن، ويذْهب عين الذي قد : أي شيٍء أحب إليك؟، قال: فأتى األقرع فقال: قال
: أي املالِ أحب إليك؟، قال: فقال. ه، وأُعطي شعراً حسناًقَذرنِي الناس به، فمسحه فذهب عنه قدر

  .بارك اهللا لك فيها: فأُعطي بقرة حامالً، قال. البقر، أو اإلبل
يرد اهللا إيلَّ بصري فأُبصر به الناس، فمسحه فرد اهللا : أي شيٍء أحب إليك؟، قال: فأتى األعمى فقال

  .الغنم، فأُعطي شاةً والداً:  إليك؟، قالفأي املال أحب: قال. إليه بصره
  .فأنتج هذان وولَّد هذا، فكان هلذا واد من اإلبل، وهلذا واد من البقر، وهلذا واد من الغنم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإِذَا {: تعاىلاحلامل اليت متّ هلا مثانية أشهر، ألنها أنفس األموال، قال : العشراء هي" فأُعطي ناقة عشراء"

طِّلَتع ارشل} )٤(الْعة اهلَوا من شدعند قيام الساعة يذهلون فيتركون أنفس األموال، ويعطِّلو ،.  
دعا له بالربكة، ودعوةُ املَلك مستجابة، وهذا بأمر اهللا سبحانه وتعاىل من " بارك اهللا لك فيها: وقال"

  .أجل االمتحان واالبتالء
"شيٍء أحب اس به، :  إليك؟، قالمث أينِي النرعين الذي قد قَذ بذْهلونٌ حسن وشعر حسن، وي

. البقر، أو اإلبل: أي املالِ أحب إليك؟، قال: فقال. فمسحه فذهب عنه قذره، وأُعطي شعراً حسناً
  .البقرة احلامل هي اليت يف بطنها جنني" فأُعطي بقرة حامالً



  . دعا له مثل األول"بارك اهللا لك فيها: وقال"
يرد اهللا إيلَّ بصري فأُبصر به الناس، فمسحه فرد اهللا : أي شيٍء أحب إليك؟، قال: فأتى األعمى فقال"

  .قد ولدت محلَها: يعين" الغنم، فأُعطي شاةً والداً: فأي املال أحب إليك؟، قال: قال. إليه بصره
  .أنتج أصحاب اإلبل والبقر" فأنتج هذان"
  .صاحب الشاة: أي" وولّد هذا"
بسبب بركة دعوة املَلك وألجل " فكان هلذا واد من اإلبل، وهلذا واد من البقر، وهلذا واد من الغنم"

  .االبتالء واالمتحان

)٢/١٩٦(  

  

رجلٌ مسكني وابن سبيل، قد انقطعت يب احلبال يف : مث إنه أتى األبرص يف صورته وهيئته، فقال: قال
 بالغ يلَ اليوم إالّ باهللا مث بك، أسألك بالذي أعطاك اللون احلسن واجللْد احلسن واملال؛ سفري، فال

، أمل تكن أبرص يقذرك الناس، !كأني أعرِفُك: فقال له. احلُقوق كثرية: فقال. بعرياً أتبلّغ به يف سفري
إن كنت كاذباً : فقال. اً عن كابرإمنا ورثت هذا املال كابِر: فقرياً فأعطاك اهللا عز وجلّ تامال؟ فقال

  .فصيرك اهللا إىل ما كنت
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

يف صورة رجل أبرص، ألنّ اهللا أعطى املالئكة القُدرة على : أي" مث إنه أتى األبرص يف صورته وهيئَته"
  .التشكُّل، فيظهرون يف صور خمتلفة

  .ليتصدق عليهيعرِض حالَه عليه " رجلٌ مسكني : فقال"
املسافر الذي انقطع ما معه من الزاد، وقد جعل اهللا له حقا يف الزكاة ما : ابن السبيل هو" وابن سبيل"

  .يوصلُه إىل بلده، ولو كان غنياً يف بلده
-" انقطعت يب احليال: "األسباب، مجع حبل وهو السبب، ويف رواية: يعين" قد انقطعت يب احلبال"

  .احليل:  يعين-بالياء
أسألُك بالذي أعطاك اللون احلسن واجللد احلسن واملال؛ بعرياً أتبلغ به يف : "مث ذكّره حبالته األوىل فقال

أن احلقوق اليت علي كثرية وينفد املال لو أعطيتك، وأعطيت هذا : يعين" احلقوق كثرية: فقال. سفري
  .ممن هلم علي حقوق، وهذا اعتذار منه

، أمل تكن أبرص يقْذُرك الناس، فقرياً فأعطاك اهللا عز !كأني أعرِفُك: " املَلَك مرة ثانية وقال لهمث ذكّره
  ".وجلّ املال؟ 

إمنا ورثْت هذا املال كابِراً عن : "مث إنه جحد نعمة اهللا عليه، وجحد هذه احلالة اليت مرت به، وقال



 هو معي من قدمي ومع آبائي من قبل، وهذا جحود هذا ليس مبال جديد كما تقول، بل: يعين" كابر
  .لنعمة اهللا عز وجلّ

  .صيرك اهللا فقرياً أبرص: يعين" إن كنت كاذباً فصيرك اهللا إىل ما كُنت : "فدعا عليه املَلَك، وقال

)٢/١٩٧(  

  

إن كنت : قالف. وأتى األقرع يف صورته، فقال له مثل ما قال هلذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا: قال
  .كاذباً فصيرك اهللا إىل ما كنت

رجلٌ مسكني وابن سبيل، قد انقطعت بِي احلبال يف سفري، فال : وأتى األعمى يف صورته، فقال: قال
كنت أعمى : قال. بالغ يلَ اليوم إالّ باهللا مث بك، أسألُك بالذي رد عليك بصرك؛ شاةً أتبلّغ ا يف سفري

أَمِسك :  فخذ ما شئت، فواهللا ال أجهدك اليوم بشيء أخذته هللا، فقال له امللَكفرد اهللا علي بصري،
  .أخرجاه" عليك مالك، فإنما ابتليتم؛ فقد رضي اهللا عنك وسخط على صاحبيك
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .إىل آخره... بن سبيلرجل مسكني وا: أي" وأتى األقرع يف صورته، فقال له مثل ما قال هلذا: قال"
  .احلقوق كثرية: قال له" ورد عليه مثل ما رد عليه هذا"

وذكّره املَلَك حبالته من قبل، فأنكر ذلك، فدعا عليه امللك كما دعى على األبرص بأن يصريه اهللا إىل ما 
  .كان عليه من قبل

 بِي احلبال يف سفري، فال رجلٌ مسكني وابن سبيل، قد انقطعت: وأتى األعمى يف صورته، فقال: " قال
، فاعترف "بالغ يلَ اليوم إالّ باهللا مث بك، أسألُك بالذي رد عليك بصرك؛ شاةً أتبلّغ ا يف سفري

  .خذ الذي تريده: يعين" كنت أعمى فرد اهللا علي بصري، فخذ ما شئت: "األعمى بنعمة اهللا وقال
ألنه " ال أَحمدك على شيء أخذته هللا: "، ويف رواية"ه هللابشيء أخذت"ال أمنعك، : أي" فواهللا ال أجهدك"

  .ليس مايل وإمنا هو مالُ اهللا سبحانه وتعاىل
اختبِرتم أنت : يعين" أَمِسك عليك مالك، فإنما ابتليتم: فقال له امللَك: "مث ظهرت نتيجة االمتحان

  .وصاحباك
  .وجلّبسبب شكرك لنعمة اهللا عز " وقد رضي اهللا عنك"
  .بسبب كفرهم بنعمة اهللا عز وجلّ" وسخط على صاحبيك"

فهذا األعمى فاز برضى اهللا تعاىل وسلم عليه مالُه، أما أولئك فعاقبهم اهللا وسخط عليهم، وهذه نتيجة 
  .االبتالء واالمتحان

)٢/١٩٨(  



  

  .وهذا عام يف كلِّ من كفر نعمة اهللا ومن شكر نعمة اهللا عز وجلّ
  : هاتان اآليتان وهذا احلديث العظيم على مسائلفدلّت

أنّ نسبة النعم إىل اهللا عز وجلّ توحيد، وأنّ نسبتها إىل غريِه شرك، لكن إن اعتقد : فيه: املسألة األوىل
أنّ غريه هو الذي أوجدها فهو شرك أكرب، وإن اعتقد أنّ غريه سبب واهللا هو الذي أوجدها، ولكن 

و شرك أصغر، ألنه ال جيوز النسبة إىل األسباب، حىت ولو كانت أسباباً صحيحة، نسبها إىل السبب فه
} فَال تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ{: وإنما تضاف النعم إىل اهللا سبحانه وتعاىل، وهلذا مر بنا احلديث

لوال كذا، لوال " لوال البطّ يف الدار ألتانا اللصوصلوال كُليبة هذا ألتانا اللّصوص، : "، أنه قولُ الرجل
  .كذا، فال جتوز النسبة إىل األسباب، وإنما تنسب النعم إىل مسبب األسباب، وهو اهللا سبحانه وتعاىل

كُم ونبلُو{: أنّ النعم والنقَم ابتالُء واختبار من اهللا سبحانه وتعاىل، كما قال تعاىل: فيه: املسألة الثانية
  .} بِالشر والْخيرِ فتنةً

أنّ اهللا سبحانه أعطى املالئكة القُدرة على التشكُّل بأشكال خمتلفة، وهذا ثابت من : فيه: املسألة الثالثة
  .النصوص الكثرية، فتشكُّلُهم ألجل مصاحل العباد، ألنهم ال يطيقون رؤية املالئكة

 على مشروعية ذكر قَصص األولني من بين إسرائيل وغريِهم من أجل يف احلديث دليلٌ: املسألة الرابعة
  .االعتبار واالتعاظ إذا كانت القصص صحيحة

إخراج احلقوق الواجبة فيه من زكاة : يف احلديث دليل على أنّ من شكر نعمة املال: املسألة اخلامسة
وق املستحبة، وأنّ البخل حبقوق وإطعام جائع وكسوة عارٍ، وما أشبه ذلك من احلقوق الواجبة واحلق

  .املال من كفر النعمة
يف احلديث دليل على أنّ اجلزاء من جنس العمل؛ فقد رضي اهللا عن هذا األعمى : املسألة السادسة 

  .بسبب إحسانه، وسخط على صاحبيه بسبب خبلهما حبقوق الفقراء واملساكني
ضا والسخط، صفتان من صفاته الالَّئقة به سبحانه وتعاىل، فيه وصف اهللا جل وعال بالر: املسألة السابعة

  .ليس كرضى املخلوق وال كسخط املخلوق

)٢/١٩٩(  

  

  :]الباب اخلمسون[
  :باب قول اهللا تعاىل* 
  .اآلية} فَلَما آتاهما صالحاً جعال لَه شركَاَء فيما آتاهما{

  ـــــــــــــــــــــــــــــ



بيان أنّ تعبيد األمساء لغري اهللا شرك ينايف كمال التوحيد، إنْ كان املقصود جمرد : املقصود بههذا الباب 
  .التسمية، أما إنْ كان املقصود تعبيد التألُّه لغري اهللا فإنه شرك أكرب ينايف التوحيد

بيان ما : يريد" }  شركَاَء فيما آتاهمافَلَما آتاهما صالحاً جعال لَه{: باب قول اهللا تعاىل: "وقولُه رمحه اهللا
  .جاء يف تفسري اآلية

يعين آدم وحواء } هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وجعلَ منها زوجها{: واآلية اليت قبلها قوله تعاىل
  .يعين وطئها} فَلَما تغشاها{. عليهما السالم

}لَتميعين} ح :لطْفَةعها بالنمحر قَت.  
كونه نطفة، مث علَقَة، مث مضغة، ويكون خفيفاً يف هذه : هذا شأن احلمل يف أول أطواره} حمالً خفيفاً{

  .األطوار
}بِه ترومتشي وتقوم وتقعد: يعين} فَم قها عن العمل، فهي مترما أجلسها وال عو.  
}ا أَثْقَلَتطور نفخ الروح فيهيف : يعين} فَلَم.  
  .دعا آدم وحواء، وطلبا من اهللا جل وعال} دعوا اَهللا ربهما{
  .رزقتنا مولوداً سوِيا يف خلْقَته} لَئن آتيتنا صالحاً{
}رِيناكالش نم نكُونشكر} لَنألنّ هذا هو الواجب يف النعمة أن ت.  
  .ستجاب اهللا دعوما وآتاهما ولداً إنساناً سويا صاحلاًا} فَلَما آتاهما صالحاً{
  .، فعبداه لغري اهللا)عبد احلارث(بأن مسياه } جعال لَه شركَاَء فيما آتاهما{

  .وهذا من الشرك يف التسمية، حيث عبداه لغري اهللا
سعيد بن حزم، األندلسي، القُرطيب، مث ذكر عن ابن حزم، وهو اإلمام اجلليل، أبو حممد علي بن أمحد بن 

  :الظاهري، له املؤلَّفات العظيمة مثل

)٢/٢٠٠(  

  

اتفقوا على حترمي كلّ اسم معبد لغري اهللا؛ كعبد عمرٍو، وعبد الكعبة، وغري ذلك، حاشا : "قال ابن حزم
  ".عبد املطّلب

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
، فهو إمام جليل خصوصاً يف علم "جوامع السرية"، و"األنساب"، و"ل والنحلالفصل يف املل"و" احمللّى"

احلديث، إالّ أنه رمحه اهللا يؤخذ عليه سالطة اللسان يف رده على املخالفني، واعتناقه ملذهب الظاهرية، 
اس، وهذا األخذ بظواهر النصوص دون النظر يف معانيها وأسرارها، وعدم القول بالقي: والظاهرية معناها

  .نقص يف هذا املذهب



وما فيه من " احمللّى"ولكن على كلّ حال هو إمام جليل، له نفع عظيم يف اإلسالم، ومؤلَّفاته خصوصاً 
  .اآلثار واألحاديث والرواية باألسانيد، ففضائلُه كثرية رمحه اهللا

  .لذي هو قولُ مجاعة من أهل العلمأمجعوا، وليس املراد االتفاق عند املتأخرين ا: يعين" اتفقوا: "قال
عبد (، و)عبد الكعبة(و) عبد الرسول(، و)عبد احلُسني(كـ " على حترمي كلِّ اسم معبد لغري اهللا"

وغري ذلك، ألنّ التعبيد جيب أن يكون هللا سبحانه وتعاىل، ألنّ اخللْق كلهم عباد اهللا كما قال ) احلارث
، فكلُّ اخللق عباد اهللا املؤمن } )٩٣(سماوات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبداًإِنْ كُلُّ من في ال{: تعاىل

  .والكافر
  :ولكن العبودية على قسمني

أنهم مملوكون هللا، : وهذه تشمل مجيع اخللق املؤمن والكافر كلُّهم عباد هللا تعاىل، مبعىن: عبودية عامة
  .بر أمورهم، ال خيرج عن هذا أحد من اخللقخملوقون هللا، يتصرف فيهم، ويد

قُلْ يا عبادي الَّذين {: وهي عبودية التألُّه واحملبة، وهذه خاصة باملؤمنني: عبودية خاصة: النوع الثاين
 الْيوم وال أَنتم يا عباد ال خوف علَيكُم{، } أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة اِهللا

  .، فهذه عبودية خاصة باملؤمنني} )٦٨(تحزنونَ
  .كلمة استثناء: حاشا" حاشا: "قال
حممد بن : هو جد الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ألنّ الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هو" عبد املطّلب"

هذا استثناه ابن ) عبد املطلِّب(هاشم بن عبد مناف بن قُصي بن كالب، فـ عبد اهللا بن عبد املطلب بن 
  .حزم من التحرمي

)٢/٢٠١(  

  

إين صاحبكما الذي : لَما تغشاها آدم محلت، فأتاهما إبليس فقال: "وعن ابن عباس يف اآلية، قال
، -خيوفهما–ن بطنك فيشقه، وألفعلن أخرجكما من اجلنة، لتطيعانين، أو ألجعلن له قرني أيل، فيخرج م

  .فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتاً. مسياه عبد احلارث
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولكن ليس األمر كما قال رمحه اهللا فال جيوز أن يسمى أحد اآلن عبد املطّلب، فال وجه لالستثناء، وإنما 
عبد (، و)عبد مشس(و) عبد الكعبة( للماضي، كما يقال؛ يقال عبد املطّلب جلد الرسول خاصة، حكاية

  .، حكاية لما مضى)مناف
  .أما بعد اإلسالم فال جيوز أن يسمى أحد ذه األمساء

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صيب ال كذب، : "أما حكاية شيء مضى وانتهى فال بأس بذلك، وقد قال النأنا الن



  .هذا من ناحية" أنا ابن عبد املطّلب
: ، ولكن قيل له)شيبة احلمد: (إنّ عبد املطّلب ليس اسم جد الرسول، وإمنا امسه: يقولون: الناحية الثانية

عبد املطّلب ألنّ عمه املطّلب بن عبد مناف جاء به وهو صغري من أخواله بين النجار يف املدينة، وكان 
  .عبد املطّلب:  مملوكاً للمطلب، فقالواتأثّر لونه بالسواد بسبب السفر، فظنوه عبداً

إين صاحبكما الذي أخرجكما : إبليس فقال" أي آدم وحواء" فأتامها: "قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
يشري إىل القصة اليت ذكرها اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه من وسوسة الشيطان آلدم عليه "من اجلنة 

 يأكُل من شجرة معينة يف اجلنة، وجاءه الشيطان وزينها له وأغراه باألكل السالم لَما حرم اهللا عليه أن
. منها، فعصى ربه وأكل منها، فحصلت املصيبة، وأُخرج من اجلنة بسبب ذلك، وأُهبِط إىل األرض

  . تابا إىل اهللا فتاب اهللا عليهما- عليهما السالم-ولكن آدم وحواء تابا إىل اهللا
  .متتثالن ما آمركما به: يأ" لتطيعاين"
  .بقرنيه: يعين" فيخرج من بطنك فيشقه. "اَأليل هو ذكر األوعال" أو ألجعلن له قرني أيل"
 " فهما–وألفعلنمن التخويفات والتهديدات، فلم يلتفتا إليه، ومل يطيعاه ألنه عدومها" -خيو.  

)٢/٢٠٢(  

  

  .ب الولد، فسمياه عبد احلارثمث محلت، فأتاهما، فذكر هلما، فأدركُهما ح
  .رواه ابن أيب حامت} جعال لَه شركَاَء فيما آتاهما{: فذلك قوله تعاىل

  ".شركاء يف طاعته، ومل يكن يف عبادته: "وله بسند صحيح عن قتادة
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .انه وتعاىلوهذا من باب االمتحان واالبتالء من اهللا سبح" فخرج ميتاً"
  . حياوِل مع اإلنسان وال ييأس- لعنه اهللا-ذلك، ألن الشيطان" مث محلت فأتاهما فذكر هلما"
هو اسم إبليس، قبل أن حتصل عليه اللعنة، : واحلارث قيل" فأدركهما حب الولد، فسمياه عبد احلارث"

  .ولكن بعد أن حصلت عليه اللعنة وطُرد من املأل األعلى مسي بإبليس
  .هذا تفسري هذه اآلية: أي" } جعال لَه شركَاَء فيما آتاهما{: فذلك قولُ اهللا تعاىل"
  ".رواه ابن أيب حامت"
  .ابن أيب حامت: أي" وله"
وشرك الطاعة شرك أصغر ال يخرِج من " شركاء يف طاعته، ومل يكن يف عبادته: بسند صحيح عن قتادة"

فعال هذا قصداً للمعىن، وإنما فعاله من باب حب الولد، ومن أجل سالمته امللّة، السيما وأنهما مل ي
فدلَّ هذا على أنَّ من تكلَّم . فقط، ومع هذا مساه اهللا شركاً، فيكون شركاً ولو مل يقصده اإلنسان



ا شرك، بالشرك أو فعل الشرك فإنه يسمى مشركاً، ولو مل يقصده ومل ينوه، فيحكَم عليه بأنّ فعله هذ
ما : سواء من الشرك األصغر أو الشرك األكرب، وهلذا قال الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم للذي قال له

ا؟: "شاء اهللا وشئتا، ولكن هذا اللّفظ ال جيوز، فهو " أجعلتين هللا نِدمع أنّ القائل ما أراد أن جيعل هللا نِد
  شرك ولو مل يقصده، فكيف إذا قصده؟

)٢/٢٠٣(  

  

  .أشفقا أن ال يكون إنساناً: قال} لَئن آتيتنا صالحاً{ : وله بسند صحيح عن جماهد يف قوله
  .وذكر معناه عن احلسن وسعيد وغريِمها

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ده أن من قال كلمة الشرك أو فعل الشرك ال يحكم عليه أنه مشرك حىت يعتق: ففيه رد على من يقول

  .بقلبه كما هو قول مرجئة هذا العصر
  .ابن أيب حامت: أي" وله"
خافا من : أي" أشفقا أن ال يكون إنساناً: قال} لَئن آتيتنا صالحاً{: بسند صحيح عن جماهد يف قوله"

  .ذلك
  .احلسن البصري: هو" وذكر معناه عن احلسن"
وروِي هذا التفسري عن هذين اإلمامني، بل : بعني، أيسعيد بن املسيب، ومها من أئمة التا: هو" وسعيد"

، ورجحه شيخ املفسرين اإلمام ابن "فتح القدير"هذا قولُ أكثر املفسرين، كما ذكر ذلك الشوكاين يف 
  ".هو أوىل القولني يف تفسري اآلية الكرمية: "وقال" تفسريه "جرير رمحه اهللا يف 

سليمان بن عبد اهللا، : مد بن عبد الوهاب، واختاره الشارح الشيخحم: وهو الذي اختاره الشيخ املصنف
  .وأنّ هذا الشرك املذكور يف اآلية وقع من آدم وحواء، لكنه شرك يف الطاعة وليس يف العبادة

إىل أنّ اآلية من أوهلا إىل آخرها ال تعين آدم وال حواء، : - وهو القول الثّاين-وذهب بعض املفسرين
  : املشركني من بين آدم، واعتمدوا يف هذا على شيئنيوإنما تعين

 نيب من - عليه الصالة والسالم-أنه ال جيوز أن يقع من آدم وحواء مثل هذا، ألنّ آدم: الشيء األول
  .أنبياء اهللا، وال يقع منه هذا الشيء

، وهذا لفظُ مجع، فيراد به املشركون } نَفَتعالَى اهللا عما يشرِكُو{: أنّ اهللا ختم اآلية بقوله: الشيء الثاين
  .من بين آدم

لعلّه من : "واختار هذا القول ابن كثري يف تفسريه، وطَعن فيما روي عن ابن عباس، وقال
  ".اإلسرائيليات



)٢/٢٠٤(  

  

  .وهو الذي عليه أكثر املفسرين" أوىل القولني هو القول األول: "ولكن اإلمام ابن جرير يقول
لويرجل اآلية ال شك يف آدم : ح القولُ األومري بلفظ التثنية، وأوأنّ اهللا سبحانه وتعاىل ذكر الض

آدم : ، وال شك أن املراد} هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وجعلَ منها زوجها{: وحواء، وهو قوله
ب؛ أم يذكرون االسم يف األول مث يعيدون وحواء، مث أعاد الضمائر إليهما، وهذا أُسلوب العر

  .الضمائر إليه، إنْ كان مفرداً مفرداً، وإنْ كان مثىن مثىن، وإنْ كان مجعاً فجمعاً، هذا األسلوب العريب
 ، كلُّ هذه} جعال لَه شركَاَء{، }فَلَما آتاهما{، }لَئن آتيتن{، }ربهما{، }دعوا{: والضمائر هي

  .الضمائر ترجع إىل آدم وحواء
أما آخر اآلية فهو التفات إىل الذرية، وهذا أسلوب عريب معروف يف لغة العرب، وذلك أنه لَما ذكر 

املشركون من : أي} فَتعالَى اهللا عما يشرِكُونَ{: قصة آدم وحواء وفرغ منها انصرف إىل الذرية فقال
 اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فمعظم اآلية يف آدم وحواء، وآخرها التفات العرب الذين بعث إليهم رسولُ

إىل ذرية آدم وحواء، فكأنّ اهللا سبحانه وتعاىل يستنكر الشرك من أصله، الشرك الذي وقع من آدم 
  .وحواء، وهو شرك أصغر، والشرك األكرب الذي وقع من عبدة األوثان من ذرية آدم

  :فيترجح القول األول من عدة وجوه
  .أن الضمائر كلُّها مثناة، والقول بأنّ املراد الذرية تعسف يف األلفاظ ال جيوز: أوالً
  .إنّ ما فسر به ابن عباس ورد من عدة جهات، فهو تفسري صحيح من جمموع طُرقه: ثانياً
  .لشوكاينأنّ عليه األكثر من أهل العلم، كما قال ا: ثالثاً
: أوىل القولني: "أنه هو املعىن الذي رجحه اإلمام أبو جعفر ابن جرير، شيخ املفسرين، حيث قال: رابعاً

  .، وهذا الذي اختاره املصنف يف هذا الباب"القولُ األول
  .أنّ آدم عليه السالم ال يليق به ذلك: أما قول املخالفني

شرك أصغر، وهو شرك يف الطاعة واأللفاظ، ال يف املعاين هذا ليس بشرك أكرب، إمنا هو : فنقول
  واملقاصد والنيات، وقد يقع من األنبياء بعض الذنوب

)٢/٢٠٥(  

  

الصغار اليت عاتبهم اهللا عليها، مث يتوبون منها ويتوب عليهم، والعصمة إمنا هي من الذنوب الكبائر، 
  .الم ابن تيميةكما ذكر ذلك شيخ اإلس. ومن االستمرار على الصغائر

  :هذا، ويستفاد من هذه القصة اليت ذكرها اهللا يف القرآن عدة فوائد



بيان احلكمة من خلق الزوجات لبين آدم، وأن املقصود من ذلك السكَن واالستيالد، : الفائدة األوىل
 شيء هو وصيانتها، إىل غري ذلك، لكن أهم: وغري ذلك من الفوائد، والقوامة من الرجل على املرأة

  .السكَن، كونُ اإلنسان يأيت إىل بيت فيه زوجة طيبة مالئمة يسكُن إليها ويرتاح معها
واُهللا جعلَ {: أن حصول األوالد األسوياء يف خلْقَتهم، الصاحلني يف دينهِم؛ من أكرب النعم: الفائدة الثانية

م لَ لَكُمعجاجاً ووأَز فُِسكُمأَن نم لَكُماتبالطَّي نم قَكُمزرةً وفَدحو نِنيب اجِكُموأَز ا {، } ننتيآت نلَئ
رِيناكالش نم نكُونحاً لَنالص {.  

يف اآلية دليل على بيان احلكمة من الزواج، وأنها السكَن واالستيالء، ويتبع ذلك بقية : الفائدة الثالثة
، والقوامة، والنفقة، وغري ذلك، فاملرأة بال رجل تكون معذَّبة، والرجل بال امرأة األغراض من الصيانة

  .يكون معذّباً، أما إذا اجتمع زوجان متناسبان فهذا من متام النعمة
  .يف احلديث دليلٌ على أن تعبيد األمساء لغري اهللا شرك: الفائدة الرابعة

 فإذا كان فعل مجع األبوين ما فعل فإنه سيفعل مع الذرية التحذير من كَيد إبليس،: الفائدة اخلامسة
يالً{: أشدإِلَّا قَل هتيذُر نِكَنتلَأَح ةاميمِ الْقونِ إِلَى يترأَخ نلَئ لَيع تمي كَرذَا الَّذه كتأَيقَالَ {، } قَالَ أَر

نيعمأَج مهنلَأُغْوِي كتز٨٢(فَبِع (نيلَصخالْم مهنم كادبإِلَّا ع)د} )٨٣د ويتوعفهو يهد ،.  
أن تعبيد األمساء لغري اهللا يعترب من الشرك األصغر، وهو شرك الطّاعة، إذا مل يقصد به : الفائدة السادسة

 عباد القُبور الذين معىن العبودية، فإنْ قصد به معىن العبودية والتألُّه صار من الشرك األكرب، كما عليه
أو غري ذلك، هؤالء يف الغالب يقصدون التألُّه، ال ) عبد الرسول(أو ) عبد احلسني: (يسمون أوالدهم

يقصدون جمرد التسمية وإمنا يقصدون التألُّه بذلك والتعبد هلذه األشياء ألم يعبدوا، فهذا يعترب من 
  .الشرك األكرب

)٢/٢٠٦(  

  

  :] واخلمسونالباب الواحد[
  :باب قول اهللا تعاىل* 
}هائمي أَسونَ فدلْحي ينوا الَّذذَرا وبِه وهعى فَادنساُء الْحمالْأَس لَّهلاآلية} و.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
اته، ومن هذا الباب عقده الشيخ رمحه اهللا يف كتاب التوحيد من أجل بيان وجوب إثبات أمساء اهللا وصف

أجل أن يبين التوسل املشروع والتوسل املمنوع، ألن مسألة التوسل ضلَّ فيها خلق كثري من قدمي 
ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا {: الزمان، فاملشركون يعبدون غري اهللا ويسمون معبودام وسائل إىل اهللا، فيقولون

ويعبدونَ من دون اِهللا ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا {: ىل، قال تعا} إِلَى اِهللا زلْفَى



، فهم ال يعبدون هذه املعبودات لذاا، ألنهم يعلمون أنها ال ختلُق وال ترزق وال تحيي وال } عند اِهللا
اهللا سبحانه وتعاىل، من باب الوسيلة، فرد اهللا تعاىل عليهم يف تميت، وإنما زعموا أنها تتوسطُ هلم عند 

  .القرآن بأنّ هذا التوسل وهذا العمل كفر وشرك، وأنه مل يشرعه سبحانه وتعاىل لعباده
وجاء من بعدهم القبوريون والصوفية ومن قبلهم الرافضة والباطنية كلُّهم نحوا هذا املنحى الذي حناه 

شركون، فصاروا يعبدون املوتى، ويستغيثون م، ويدعوم من دون اهللا، ويذحبون هلم، وينذُرون هلم، امل
حنن نعلم أنهم خملوقون، وأم ال خيلُقون وال يرزقون، ولكننا اتخذناهم وسائل بيننا وبني اهللا، : ويقولون

يا أَيها {:، وبقوله تعاىل } يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَأُولَئك الَّذين يدعونَ {: وربما حيتجون بقوله تعاىل
، فظنوا أنّ الوسيلة } )٣٥(الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ وجاهدوا في سبِيله لَعلَّكُم تفْلحونَ

  .ئط بينهم وبني اهللاليت أمر اهللا باختاذها إليه أنها جعل وسا
وهذا فهم باطل، مل يرِده اهللا سبحانه وتعاىل، بل أنكره على املشركني، وحكم بأنه كُفر، وأنه شرك، 

} إِنَّ اَهللا ال يهدي من هو كَاذب كَفَّار{: ، وقال} سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ{: ونزه نفسه عنه فقال
ن أنع لعباده أبداً أن جيعلوا بينه وبينهم وسائط من ، بيرشه عنه، فهو مل يه نفسه كفر وأنه شرك، ونز

  .} وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم{: اخللْق يبلِّغونه حاجات عباده، وإمنا أمر بدعائه مباشرة

)٢/٢٠٧(  

  

هل من سائل فأعطيه؟، هل من داعٍ : لليل اآلخر فيقوليرتل كلّ ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثُلث ا"
  " .فأستجيب له؟، هل من مستغفرٍ فأغفر له

، ويعلم أحوال } يعلَم السر وأَخفَى{: فأمر بدعائه واستغفاره وسؤاله مباشرة، ألنه سبحانه وتعاىل
  .عباده، ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء

ائل والوسائط عند من ال يعلم أحوالَ الناس وال يعلم أحوال الرعية من املُلوك والرؤساء إنما تتخذ الوس
من البشر الذين ختفى عليهم أحوال الرعايا وأحوال الناس وحاجات الناس وحيتاجون إىل من يبلِّغهم، أما 

 شيء، ويسمع كلَّ شيء، اهللا جل وعال فإنه ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء، ويعلم كلَّ
يسمع السر، ويعلم ما يف القلب، ولو مل يتكلّم اإلنسان، فهو ليس حباجة إىل اتخاذ مبلِّغني ومتوسطني 

  .بينه وبني عباده
ئك الَّذين أُولَ{: ، وبقوله} يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ{: أما استداللُهم بقوله

بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبونَ إِلَى رغتبونَ يعدخاذ وسائط بني اهللا وبني عباده} يرِد منها اتفاآليتان مل ي ،.  
: قَرب منه، والواسل: تقرب إليه، ووسل إليه: توسل إليه: التقرب، يقال: وإنما معىن التوسل يف اللغة

السبب والطريق الذي يوصل إىل اهللا سبحانه وتعاىل، : عل من وسل، هو املتقرب، والوسيلة هياسم فا



  .هذه الوسيلة. والذي يوصل إىل اهللا طاعته سبحانه وتعاىل، وعبادته، وما شرعه على أَلْسن أنبيائه ورسله
 والصاحلني واألولياء، -لسالم عليهم الصالة وا-واملخلوق وإن كان له مرتلة عند اهللا كاألنبياء والرسل

لكن اهللا مل يشرع لنا أن نسأل مبكانتهم ومرتلتهم عنده، وإمنا أمرنا أن نتوسل إليه بعملنا حنن ال بعمل 
غريِنا، بأن نطيع اهللا ونتقرب إليه، أما أنّ فالناً له عند اهللا مكانة وله جاه، فهذا ليس من عملنا وليس لنا 

 عنده فيه شيء، هذا خاص م، واهللا مل يشرع لنا أن نسأله جباه أحد، وال بذات أحد، وال مبرتلة أحد
  .سبحانه وتعاىل، هذا كلُّه باطل

 دين من اهللا عزوجلّ وت ب إىل اهللا عزن أنّ الوسيلة املذكورة يف القرآن هي الطّاعة، وهي اليت تقروإذا تبي
   وبني عباده ملوجلّ، وأن اتخاذ الوسائط من اخللْق بني اهللا

)٢/٢٠٨(  

  

والتوسل باخللق إن صحبه شيٌء من التقرب . يشرعه اهللا وال رسولُه؛ وجب علينا التقرب إىل اهللا بطاعته
إىل املخلوق كالذبح له والنذر له؛ صار شركاً أكرب، وإن مل يصحبه شيٌء من التقرب إىل املخلوق، وإمنا 

وحنوه؛ فهذا بدعة ووسيلة إىل الشرك، كالسؤال باجلاه، والسؤال حبق النيب، أو هو جمرد توسط باجلاه 
  .مبرتلة النيب، أو بالنيب ذاته

فهذا يعترب بدعة يف الدعاء مل يشرعها اهللا، وهي وسيلة من وسائل الشرك، ألنه إذا بدأ يتوسل جباه 
ىل أن يعبد هذا املخلوق، مثل ما حصل للمشركني قدمياً املخلوق أو مبرتلته أو حبقِّه عند اهللا؛ فإنه يتدرج إ

وحديثاً، حيث بدأت مسألتهم من جمرد التوسل، وانتهت بالشرك األكرب املخرج من امللّة، نسأل اهللا 
  .العافية والسالمة

: قالحممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا، أنه : وقد تعلّق بعض املغالطني بكلمة جاءت يف بعض رسائل الشيخ
  !!، ونسبوه إىل الشيخ!!، هكذا قالوا"إن التوسل من مسائل الفقه واالجتهاد اليت ال إنكار فيها"

إن التوسل اخلايل من عبادة املتوسل به، وإمنا هو توسل حبق : "والواقع أن الشيخ رمحه اهللا فصل فقال
تقرب إىل املتوسل به بالذبح وأما التوسل الذي معناه ال. الشخص، أو جاهه؛ فهذا بدعة، وليس بشرك

  ".له، والنذر له، وغري ذلك من أنواع العبادة؛ فهذا شرك أكرب
أن التوسل كله من مسائل : هذا معىن ما قاله الشيخ، وهو ما قرره احملققون من أهل العلم، وليس املراد

  .الفقه؛ ألن منه ما هو شرك أكرب
ثر اخللق قدمياً وحديثاً، ألنهم مل يفرقوا بني الوسيلة وهذا باب عظيم، ألنّ هذه الشبهة ضلّ ا أك

  .املمنوعة والوسيلة املشروعة
  :فالتوسل على قسمني



التوسل جباه املخلوق، أو حبق املخلوق ومرتلته، أو بذاته وهو إما شرك، وإما بدعة : توسل ممنوع، وهو
  .ووسيلة إىل الشرك

   يف الكتاب والسنة ذكره واألمر به، ومنالذي جاء: أما التوسل املشروع فهو

)٢/٢٠٩(  

  

  .} وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها{: هذه اآليةُ الكرمية اليت صدر ا الشيخ هذا الباب: ذلك
  :والتوسل املشروع أنواع

يا تواب تب (، )غفور اغفر يليا (، )يا رمحن ارمحين: (التوسل بأمساء اهللا وصفاته، تقول: النوع األول
اغنين(، )علي ب حاجتك)يا غينوهكذا، تذكُر يف دعائك كلَّ اسم يناس ،.  

  .اللهم اغفر يل إنك شديد العقاب: فال تقل: وال يناسب أنك تأيت باسم غري مناسب حلاجتك
 من الصاحلني، حي موجود إذا كان هناك صاحلٌ: التوسل إىل اهللا جل وعال بدعاء الصاحلني: النوع الثاين

، أو إذا قَحطّ الناس طلبوا من )أن يشفيين(، )أن يرزقين(، )ادع اهللا يل أن يغفر يل: (تأيت إليه وتقول
  .الصاحلني أن يدعوا اهللا تعاىل هلم بالغيث، فهذا مشروع

ى اللَّه علَيه وسلَّم،  بدعاء العباس عم الرسول صلَّ- رضي اهللا تعاىل عنه-وقد استسقى عمر بن اخلطّاب
، فيدعو "اللهم إنا كُنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم رسولك، قم يا عباس فادعو: "وقال

  .العباس والناس يؤمنون
  .وهذا توسل بدعاء الصاحلني، وكما توسل معاوية رضي اهللا عنه بيزيد اجلُرشي، وغريهم

وز أن تطلُب منه شيئاً، فال جيوز أن تذهب إىل قرب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أو قرب أما امليت فال جي
، ألنّ الصحابة ما كانوا يذهبون إىل قرب الرسول صلَّى اللَّه علَيه )ادع اهللا لنا: (غريه من الصاحلني وتقول

 قرب الرسول إالّ أمتار ما ذهبوا إليه، إنما طلبوا من العباس، وسلَّم، بل إنهم لَما أجدبوا وما بينهم وبني
ألنّ العباس حي حاضر يستطيع أن يدعو، أما الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فإنه ميت، وال جيوز أن 

  .يطلب من امليت شيء ال دعاء وال غريه
احلة، مثل حديث أصحاب الغار الثالثة الذين انطبقت التوسل إىل اهللا باألعمال الص: النوع الثالث

  عليهم الصخرة وسدت عليهم املَخرج فكلٌّ منهم توسل إىل اهللا

)٢/٢١٠(  

  



هذا توسل بعفّته عن احلرام، وهذا توسل بربه بوالديه، وهذا توسل : بالعمل الذي قدمه هللا عز وجلّ
ربنا {:  وأعطَاه إياه، ففرج اهللا عنهم، وكما قال اهللا سبحانه وتعاىلبأمانته وحفظه حلق األجري حىت جاء

 عا مفَّنوتا ونئَاتيا سنع كَفِّرا ونوبا ذُنلَن را فَاغْفنبا رنفَآم كُمبوا بِرنأَنْ آم انلْإِميي لادنياً يادنا منعما سنإِن
ربنا آمنا بِما أَنزلْت واتبعنا {: توسلوا إىل اهللا بإميانِهم بالرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم} )١٩٣(الْأَبرارِ

ينداهالش عا منبولَ فَاكْتس٥٣(الر( {لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسول صباعهم للرم وإتلوا إىل اهللا بإمياتوس .
 عليه الصالة -، وكما توسل ذو النون )أسألك بأنك أنت اهللا ال إله إالَّ أنت: (التوسل بالتوحيدو

فَنادى في الظُّلُمات أَنْ ال إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني كُنت من {:  وهو يف بطن احلوت-والسالم
نيمالظَّال {.  

إخبار من اهللا جال وعال أنّ له األمساء وأنها } الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِهاوللَّه {: وقولُه تعاىل: قال
  .حسىن

املتناهية يف احلُسن، فكلُّ : البالغة يف احلُسن أعاله، ال شيء أحسن منها، فاحلسىن هي: أي: واحلسىن
  .أمساء اهللا حسىن

أسألُك بكلّ اسمٍ هو لك : "النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموال يعلم عددها إالّ اهللا سبحانه وتعاىل كما قال 
" مسيت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك

  .ه يف كتابه، فاهللا جل وعال له أمساء كثرية، منها ما أنزله يف كتابه، ومنها ما علّمه بعض خلْقه ومل يرتل
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها قولُه صة: "وأمن أحصاها دخل اجلنفليس املراد " إنّ اهللا تسعةً وتسعني امساً، م

أنها منتهى أمساء : احلصر، وإنما هذه التسعة والتسعني موصوفة بأنّ من أحصاها دخل اجلنة، وليس املعىن
  .ة فيهااهللا تعاىل، وأن أمساء اهللا حمصور

أما جمرد أنه يكتبها، أو يعدها عداً فقط، وهو . عدها، ومعرفة معناها، والعمل مبقتضاها: ومعىن إحصائها
  .ال يعرف معانيها، أو أنه يعرف معانيها لكنه ال يعملُ ا فإنه ال حيصل على هذا الوعد الكرمي

ذا مل يثْبت عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وإنما أما ما جاء يف رواية الترمذي من عد هذه األمساء، فه
  .هو مدرج يف احلديث من عمل بعض الرواة

)٢/٢١١(  

  

على إثْبات األمساء هللا تعاىل ردا على املشركني وعلى اجلهمية ومن نفى أمساَء اهللا : فهذه اآلية تدلُّ
  .سبحانه وتعاىل

  . حسىنأا كلُّها: ويف اآلية
: توسلوا إىل اهللا ا، بأن تقول: يعين} فَادعوه بِها{: مشروعية التوسل إىل اهللا تعاىل ا، ودعائه ا: وفيها



علي باب تإىل آخره، بأنْ تأيت بكل اسمٍ . يا رمحن ارمحين، يا غفور اغفر يل، يا كرمي أكرِمين، يا تو
  .يناسب حاجتك

  .اتركوا: يعين} وذَروا} {ذين يلْحدونَ في أَسمائهوذَروا الَّ{: مث قال
  .املَيل عن الشيء، ومنه سمي اللحد يف القرب حلداً ألنه مائل عن سمت القرب: واإلحلاد يف اللغة

  :فذكروا له عدة معان: أما اإلحلاد يف أمساء اهللا
  .جحودها ونفيها كما نفتها اجلهمية: النوع األول

إن اهللا ليس له أمساء، ألنّ األمساء موجودة يف املخلوقني، فإذا : "هذا أعظم اإلحلاد فيها، فالذي يقولو
  ".أثبتناها صار تشبيهاً

  . أعظم اإلحلاد، وهذا كُفر باهللا عز وجلّ- والعياذُ باهللا-فهذا جاحد ألمساء اهللا، ملحد فيها
فعلت املعتزلة فإم يثبتون األمساء ولكنهم ينفون معانيها وما تأويلُها عما دلّت عليه، كما : النوع الثاين

يدلّ على الرمحة، } الرمحن{تدل عليه من الصفات، ألنّ هذه األمساء كلُّ اسم منها يدلّ على صفة؛ 
 منه يدلّ على العزة والقوة واملَنعة والغلَبة، وهكذا، كلُّ اسم يشتق} العزيز{يدلّ على املغفرة، } الغفور{

يدلّ على } العليم{يدلّ على البصر، } البصري{يدلّ على السمع، } السميع{: صفة من صفات اهللا تعاىل
فالذي ال يثْبِت الصفات . يدلّ على القدرة، وهكذا، كلُّ اسم منها يدلُّ على صفة} القدير{العلم، 

  .ة ال تدلّ على شيءملحد يف أمساء اهللا، ألنه جحد معانيها، وجعلها ألفاظاً جمرد
تسمية املخلوقني بأمساء اهللا، مثل ما فعل املشركون من تسمية الالت من اسم اإلله، : النوع الثالث

والعزى من اسم العزيز، فجعلوا أمساء اهللا أمساًء ملعبودات املشركني، وهذا من اإلحلاد يف أمساء اهللا 
  .سبحانه وتعاىل

)٢/٢١٢(  

  

  ".يشركون : "} يلْحدونَ في أَسمائه{: بن عباسذكر ابن أيب حامت عن ا
  ".مسوا الآلت من اإلله، والعزى من العزيز: "وعنه

  ".يدخلون فيها ما ليس منها: "وعن األعمش
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .أن يدخل فيها ما ليس منها: النوع الرابع
نكر أمساء اهللا، أو يؤوهلا بغري معانيها الصحيحة، أو يدخل فيها ما ليس منها أو فدلّ على أنّ الذي ي

  .حيرفها إىل مسميات األصنام؛ أنه ملحد متوعد بأشد الوعيد
يشركون : أي" يشركون : } يلْحدونَ في أَسمائه{: " مث ذكر عن ابن أيب حامت رمحه اهللا، عن ابن عباس



  .يف أمساء اهللا
  .اسابن عب: أي" وعنه"
) الالت(أم مسوا األصنام الكبار املعروفة عند العرب : أي" سموا الآلت من اإلله، والعزى من العزيز" 
  .اشتقّوا هلا من أمساء اهللا) العزى(و
  .سليمان بن مهران، اإلمام اجلليل يف احلديث والفقه والتفسري: هو" وعن األعمش"
أن ال يسمى إالّ مبا مسى به نفسه، أو مساه به : قاعدة يف أمساء اهللاألنّ ال" يدخلون فيها ما ليس منها"

رسولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فما مل يسم اهللا به نفسه ومل يسمه به رسولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فال جيوز 
م به نفسه، وهذا من اإلحلاد يف أمساء اهللا، كما مست أن يطلَق على اهللا، لكن املشركون مسوا اهللا مبا مل يس

وجلّ باَألب النصارى اهللا عز.  
  :فهذه اآلية الكرمية وما جاء يف تفسريها عن ابن عباس وعن األعمش تدلّ على مسائل

  .بيان التوسل املشروع، وهو التوسل بأمساء اهللا وصفاته: املسألة األوىل
   التوسل املمنوع، وهو التوسل إىل اهللا جبعل واسطة يفبيان: املسألة الثانية

)٢/٢١٣(  

  

أسألُك بنبيك، أو جباه نبيك، أو مبرتلة نبيك، أو ما : الدعاء بني الداعي وبني اهللا عز وجلّ، كأنه يقول
  .أشبه ذلك

  .فيه إثبات األمساء اهللا سبحانه وتعاىل: املسألة الثالثة
  .، فليس فيها اسم غري حسن} وللَّه الْأَسماُء الْحسنى{: مساء اهللا كلها حسىن، قولهأن أ: املسألة الرابعة

  .النهي عن اإلحلاد يف أمساء اهللا عز وجلّ: فيه: املسألة اخلامسة
ه أن أمساء اهللا توقيفية، ال جيوز أن يذكر فيها ما ليس ثابتاً يف كتاب اهللا وال سنة رسول: املسألة السادسة

يدخلون فيها ما ليس : "صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ألنّ هذا من اإلحلاد يف أمساء اهللا، كما قال األعمش
  ".منها

)٢/٢١٤(  

  

  :]الباب الثاين واخلمسون[
  السالم على اهللا: باب ال يقال* 

ه علَيه وسلَّم يف الصالة؛ كُنا إذا كنا مع النيب صلَّى اللَّ: يف الصحيح عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال



: ال تقولوا: "السالم على اهللا من عباده، السالم على فالن وفالن، فقال النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قلنا
  " .السالم على اهللا؛ فإن اهللا هو السالم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
: لَما كان السالم من أمساء اهللا سبحانه وتعاىل فإنه ال يقالأنه : مناسبة هذا الباب الكتاب التوحيد

  ".ألنه هو السالم سبحانه وتعاىل" السالم على اهللا"
لَما كان معىن السالم الدعاء للمسلَّم عليه بالسالمة من اآلفات، واهللا جل وعال مرتّه عن أن : وأيضاً

ات، فليس حباجة أن يدعى له سبحانه وتعاىل لغناه ينالَه شيٌء من النقص أو من اآلفات أو من املكروه
عن كلِّ شيء وحاجة كلِّ شيء إليه سبحانه وتعاىل، بل هو املدعو، وال يدعى له سبحانه وتعاىل، ألنّ 
الدعاء إنما يكون للمخلوق احملتاج، أما اهللا جل وعال فإنه غين ال حيتاج إىل شيء، فمن دعا هللا فقد 

وحيدتنقّص اهللا عزلُّ بالتخوجلّ، وهذا ي .  
  ".الصحيحني "يف : يعين" يف الصحيح : "قال
، فقال النيب " السالم على جربيل وميكائيل: "يف بعض الروايات: عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال"

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّههللا، : واالسالم على اهللا، فإنّ اهللا هو السالم، ولكن قول: ال تقولوا: "ص اتالتحي
  .إىل آخر احلديث يف التشهد" والصلوات، والطيبات 

هذا ي منه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن هذه الكلمة، والنهي يقتضي " السالم على اهللا: ال تقولوا: "فقولُه
  .التحرمي

من " السالم"أنّ : أي" فإن اهللا هو السالم: "ي فقالمث بين صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم السبب يف هذا النه
  .} هو اُهللا الَّذي ال إِلَه إِلَّا هو الْملك الْقُدوس السالم الْمؤمن الْمهيمن{: أمساء اهللا تعاىل، كما قال تعاىل

نقائص، فاهللا جل وعال ساملٌ من السامل من اآلفات والعيوب وال: من أمسائه سبحانه وتعاىل معناه" السالم"و
  اآلفات والعيوب والنقائص لذاته سبحانه وتعاىل ال أنّ أحداً يسلِّمه، وإنما

)٢/٢١٥(  

  

  .هو سامل بذاته سبحانه وتعاىل
ة هو الذي يطلَب منه السالم، كما كان النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إذا سلَّم من الصال" السالم: "وأيضاً

اللهم أنت السالم، : "قبل أن ينصرف إىل أصحابه يستغفر اهللا ثالثاً وهو متوجه إىل القبلة، مث يقول
أنت الذي متنح السالم لعبادك، " : ومنك السالم " "ومنك السالم، تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام

  .م من اآلفات والنقائص واملكارهأنّ العباد يسألونك أن تسلِّمه: وأنت الذي يطلَب منك السالم، مبعىن
  :من أمساء اهللا له معنيان كما ذكر أهلُ العلم" السالم"



  .السامل من النقائص والعيوب: املعىن األول
  .املسلِّم لغريه: والثاين

  .السامل يف نفسه، املسلِّّم لغريه، سبحانه وتعاىل: أي
أدعوا لكم : أنه يقول: فمعناه) اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة : (فحينما يقول املسلِّم على الناس

أن اهللا حيفظُكم مما : اسم اهللا عليكم، مبعىن: أي) السالم عليكم(بالسالمة من اهللا سبحانه وتعاىل، أو 
  .تكرهون

  :فهذا احلديث فيه مسائل
 واهللا جل وعال ال الدعاء،: من عباده، ألنّ هذا معناه" السالم على اهللا: "أنه ال يقال: املسألة األوىل

  .يدعى له
ألنّ اهللا جل وعال هو " السالم على اهللا: "يف احلديث بيان احلكمة يف النهي عن أنْ يقال: املسألة الثانية
  .وإذا كان هو السالم فليس حباجة إىل أن يسلَّم عليه: السالم، يعين
نهي، ألنّ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَما أنّ من ى عن شيء فإنه يبين السبب يف هذا ال: املسألة الثالثة

، " إن اهللا هو السالم: "بين املعىن الذي من أجله ى عنه فقال" السالم على اهللا: ال تقولوا: "ى بقوله
  .بيان احلكم بعلَّته، ألنّ هذا أثبت يف ذهنِ السامع وأدعى لالمتثال: ففيه

  ديث دليلٌ على أنّ من ى عن شيء وكان هلذايف احل: املسألة الرابعة

)٢/٢١٦(  

  

الشيء بديلٌ صاحل فإنه يأيت بالبديل، ألنّ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَما ى عن هذه الصيغة أتى 
فإنه يأيت أنّ من ى عن شيء وله بديلٌ صاحل : إىل آخره، ففيه" التحيات: قولوا: "بالصيغة الالئقة فقال

  .بالبديل، وال يترك الشخص ال يدري ماذا يفعل
يف احلديث دليلٌ على أن اهللا جل وعال حييي وال يسلَّم عليه، ألن التحية تعظيم له : املسألة اخلامسة

  .والسالم دعاء له، واهللا جلّ وعال يعظَّم وال يدعى له
التحية تقال يف حق اهللا تعاىل : ية والسالمعلى الفرق بني التح: يف احلديث دليل: املسألة السادسة

أن التحية تعظيم، واهللا مستحق : التحيات هللا، وأما السالم فال يقال يف حق اهللا، وقد عرفنا الفرق
  .للتعظيم، وأما السالم فإنه دعاء واهللا ليس حباجة إىل الدعاء

)٢/٢١٧(  

  



  :]الباب الثالث واخلمسون[
  فر يل إن شئتاللهم اغ: باب قول* 

اللهم اغفر يل إن : ال يقل أحدكم: "يف الصحيح عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
  " .ليعزِم املسألة؛ فإن اهللا ال مكرِه له. اللهم ارمحين إن شئت". شئت

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يدعو اهللا تعاىل جيب أن يعزم الدعاء، وال يعلِّقه هذا الباب من جنس الباب الذي قبله، ألنّ

  :باملشيئة، ألنه إذا علّقه باملشيئة تضمن ذلك أمرين
: أنّ هذا يدلّ على فُتوره يف طلب الدعاء من اهللا سبحانه وتعاىل، كأنه غين عن اهللا، يقول: األمر األول

  .لبه، وكأنه غين عن اهللا سبحانه وتعاىلإن حصل شيء وإالَّ ما هو بالزم، فكأنه فاتر يف ط
وال شك أن العبد مفتقر إىل اهللا جل وعال يف كلّ أحواله، ألنه فقري إىل اهللا، وال ينظُر إىل ما عنده من 

األسباب ومن اإلمكانيات، فإنّ هذه اإلمكانيات ميكن أن تزول يف حلظة، ال ينظُر إليها وال يعتمد عليها، 
 اهللا مهما كان، ولو كان من أكثر الناس ماالً وأوالداً وملكاً فهو فقري إىل اهللا يف أن يبقي فهو فقري إىل

  .هذا معىن. عليه هذه النعمة وأن ينفعه ا، وإالَّ فهي عرضة للزوال يف أسرع وقت
أنا لست : عناه؛ م"إنْ شئت"كأنه يرى بأن اهللا جل وعال قد يجيب الدعاء وهو كاره، فـ : واألمر الثاين

ملزماً لك، أخشى أن يشق عليك، لكن إنّ شئت اغفر يل وارمحين، وهذا ال يليق باهللا سبحانه وتعاىل 
فإن اهللا ال : "واهللا جل وعال ال مكْره له، وهذا املعىن عليه قوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم. ألنه تنقص له

  " .مكره له
  ".حنيالصحي"يف : أي" يف الصحيح"
اللهم اغفر يل إنْ شئت، : ال يقل أحدكُم: "عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال"

علّل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هذا النهي " اللهم ارمحين إنْ شئت، وليعزم املسألة، فإنّ اهللا ال مكرِه له 
وليعزم : "أنّ هذا يدلّ على الفُتور من السائل، واملطلوب من السائل العزم: األمر األول: بأمرين
  ".املسألة

  أنّ هذا يشعر بأنّ السائل خياف أنّ اهللا يفعل هذا وهو كاره من: األمر الثّاين

)٢/٢١٨(  

  

  " .وليعظم الرغبة؛ فإن اهللا ال يتعاظمه شيء أعطاه: "وملسلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب ااملة، واهللا جل وعال ال مكْرِه له، يفعل ما يشاء وخيتار سبحانه، ال أحد يكرهه أو يؤثِّر عليه، أو 



  .أنه جيامل أحداً، أو خياف من أحد
  .يلح على اهللا يف الدعاء: يعين" وليعزم املسألة: "مثل" وليعظِّم الرغبة: "ويف رواية ملسلم"
يعطي سبحانه وتعاىل ما يشاء ما ال يعلمه إالّ هو، بال حصر وال "  أعطاهفإنّ اهللا ال يتعاظمه شيء"

حساب، وال تنفد خزائنه سبحانه، خبالف املخلوق فإنه قد يعطي العطاء ولكن هذه العطية تكون ثقيلةً 
  .عليه وتجحف مباله، قد يكون معِسراً ليس عنده شيء

يعطي اجلنة اليت هي غاية املطالب، ويعطي :  أعطاه، ولذلكأما اهللا جل وعال فإنه غين ال يتعاظمه شيٌء
يا : "الدنيا واآلخرة سبحانه وتعاىل، يعطي بال حساب، وال تنفد خزائنه، كما يف احلديث القدسي

عبادي، لو أنّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كلّ واحد ما 
عندي إالَّ كما ينقُص املخيط إذا أُدخل البحر، ذلك بأني جواد واجد ماجد سألين ما نقص ذلك مما 

  .، هذا شأنه سبحانه وتعاىل" عطائي كالم وعقايب كالم، أفعلُ ما أشاء
  :فدلّ هذا احلديث على مسائل

  .للتحرمي، والنهي " اللهم اغفر يل إن شئت، اللهم ارمحين إنْ شئت: "النهي عن أن يقول: املسألة األوىل
، " إنْ شئت: "بيان علّة النهي، وهي أنّ اهللا جل وعال ال مكره له حىت حيتاج إىل أن تقول: املسألة الثانية

وال يتعاظمه شيء أعطاه ولو كان كثرياً، فإنّ هذا بالنسبة هللا كال شيء، خزائنه مألى ال تغيض مع كثرة 
 سبحانه وتعاىل، ومع هذا ال تغيض خزائنه سبحانه اإلنفاق، كلّ ما يف الدنيا واآلخرة فإنه من جوده

، كلّ ما يف الدنيا وكلّ ما يف اآلخرة وكلّ ما يف السموات } وللَّه خزائن السماوات والْأَرضِ{: وتعاىل
  .وكلّ ما يف األرض من اخلريات والنعم فإنه من خزائن اهللا سبحانه وتعاىل

 دليلٌ على كمال غناه سبحانه وتعاىل، وأنّ خزائنه ال مع كثرة اإلنفاق وإعطاء يف احلديث: املسألة الثالثة
السائلني، أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السموات واألرض فإنه مل يغض ما يف ميينه سبحانه وتعاىل، كما يف 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صاحلديث عن الن.  

)٢/٢١٩(  

  

  :]ونالباب الرابع واخلمس[
  عبدي وأميت: باب ال يقول* 
أطعم ربك، : ال يقل أحدكم: "عن أيب هريرة أن رسولَ اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال" الصحيح"يف 

  .سيدي وموالي : وليقل. وضئ ربك
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 احترام أمساء اهللا وصفاته، ومن أجل سد هذا الباب عقده املصنف رمحه اهللا كالباب الذي قبلَه، من أجل



بتجنب األلفاظ املومهة اليت قد يفهم منها : الطّرق اليت تفضي إىل الشرك ومحاية جانب التوحيد، وذلك
شيٌء من الشرك، ولو كان املتكلِّم ا ال يقصد املعىن، ولكنه يتجنب ذلك من أجل سد الباب من 

  .أصله، هذا هو املقصود
 سبق له نظائر يف هذا الكتاب من محاية النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم محى التوحيد وسد الطُرق اليت وقد

  .تفْضي إىل الشرك، وهذا منها
: ألنّ العباد عباد اهللا سبحانه وتعاىل، قال تعاىل. عبدي وأَميت: ال يقُلْ السيد واملالك لرقيقه: ومن ذلك

}داًإِنْ كُلُّ مبنِ عمحي الرضِ إِلَّا آتالْأَرو اتاومي السف ألحد إالّ هللا } )٩٣(ن فليس هناك عبد ،
سبحانه وتعاىل، فالعبودية والتعبيد خاص باهللا سبحانه وتعاىل، أما املخلوقون فليس بعضهم عبيداً للبعض، 

ودية العامة، أما العبودية اخلاصة فهي خاصة فالعباد كلّهم عباد اهللا، مؤمنهم، وكافرهم، هذه العب
الَّذين يستمعونَ الْقَولَ {، } قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة اِهللا{: باملؤمنني

هنسونَ أَحبِعتفَي { ،}الْي كُملَيع فوال خ ادبا عونَينزحت متال أَنو مة } )٦٨(وة خاصهذه عبودي ،
  .فالعبودية إذاً خاصة هللا. باملؤمنني، وهي عبودية تقرب إىل اهللا تعاىل وإنابة إليه، وجزاؤها اجلنة

وهذا . هللا،هذه أَمةُ ا: هذه أَمة فالن، وإنما يقال:  العبدة، فال يقال- أيضاً-اَألمة معناها": أَميت: "قوله
  .هذا وجه عقد املصنف للترمجة. تأدب مع التوحيد ومع جناب الربوبية

  .صحيح البخاري، وصحيح مسلم: الصحيحني: أي" يف الصحيح: "قوله
  .مهذا ي من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ" ! ال يقل أحدكم: "أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال"

)٢/٢٢٠(  

  

  " .فتاي وفتايت وغُالمي: وليقل. عبدي وأَميت: وال يقل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .ناوِلْه الطعام: أي" أطعم ربك"
  .ائته بالوضوء، أو أعنه على الوضوء: أي" وضئ ربك"

، كما بين " سيدي وموالي: "ك ملالكه، وهومث بين النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللفظ الذي يقوله اململو
، ألن هذه األلفاظ ال حمذور فيها، " فتاي، وفتايت وغالمي: "اللفظ الذي يقوله املالك ململوكه، وهو

  .فتكون بدائل لأللفاظ احملذورة
  :فدلّ هذا احلديث على مسائل

، ألنّ هذا ورد " أَميت"و" بديع"فيه ما ترجم املصنف من أجله، وهو عدم جواز قول : املسألة األوىل
  " .عبدي وأميت: ال يقل: "منصوصاً عليه يف احلديث



ال يطلق إالّ على اهللا، ألنه هو الرب سبحانه وتعاىل الذي له الربوبية ) الرب(أنّ لفظ : فيه: املسألة الثانية
، وهكذا مل } )١(قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ{، } لكُماعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَب{: على عباده

يف القرآن إالّ على اهللا سبحانه وتعاىل، فال جيوز استعمالُه لغريه، وإنْ كان ) الرب(يرِد إطالق لفظ 
  أما إذا- كما سبق-املتكلَّم ال يقصد املعىن وإنما يقصد جمرد امللكية والرق، لكن من باب سد الذرائع

  .} اذْكُرنِي عند ربك{: قُيد لفظ الرب فإنه جيوز إطالقه على املخلوق مثل رب الدار، وكقوله تعاىل
القاعدة املعروفة وهو سد الذرائع اليت تقضي إىل احملذور، كلّ ذريعة ووسيلة تفضي : فيه: املسألة الثالثة

، قد تكلّم "قاعدة سد الذرائع: "د اُألصوليينإىل حمذور فإنها ممنوعة، وهي قاعدة عظيمة، تسمى عن
، وذكر هلا تسعة وتسعني "إغاثة اللهفان"و" إعالم املوقِّعني: "عليها بإسهاب اإلمام ابن القيم يف كتابيه

  .مثاالً
يب دليلٌ على أنّ من ى عن شيء وله بديل صاحل فإنه يأيت بالبديل، ألنّ الن: يف احلديث: املسألة الرابعة

هذا " فتاي وفتايت وغالمي: وليقل: "قال" أَمتي"و" عبدي: "صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَما ى عن قول
البديل الصاحل الذي ال حمذور فيه، فإذا كان هناك بديل يقوم مقام هذا املنهي عنه فإنه يؤتى بالبديل 

  .الذي ال حمذور فيه، مهما أمكن ذلك
  .ئر، وتكرر هلذا أمثلة يف األبواب السابقةوسبق هلذا نظا
  بالنسبة" سيدي وموالي"دليلٌ على جواز لفظ : يف احلديث: املسألة اخلامسة

)٢/٢٢١(  

  

للمخلوق، ألنهما حيتمالن معاين ال حمذور فيها، فإذا كان اللفظ له معىن غري حمذور فال بأس به، ألنّ 
  .السيد يراد به الرئيس

  ).سيد(، والزوج يقال له )سيد(له واملالك يقال 
  ).موىل: (واملوىل يراد به املعتق، ويراد به املناصر، ويراد به احملبوب، ويراد به املالك، كلّ هذا يقال له

)٢/٢٢٢(  

  

  :]الباب اخلامس واخلمسون[
  باب ال يرد من سأل باهللا* 

من سأل باهللا فأعطوه، ومن : "ه علَيه وسلَّمقال رسول اهللا صلَّى اللَّ: عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
استعاذ باهللا فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإنْ مل جتدوا ما تكافئونه 



  .رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح" فادعوا له حىت تروا أنكم قد كافأمتوه
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ألنّ هذا فيه تعظيم هللا سبحانه وتعاىل، وهو من كمال " باب ال يرد من سأل بِاهللا: "قول الشيخ رمحه اهللا
  .التوحيد، أما إذا رد السائل باهللا ففيه إساءة يف حق اهللا سبحانه وتعاىل

  .ويف رده نقص يف التوحيد
يسأل : يعين} تساَءلُونَ بِه{ومعىن } ذي تساَءلُونَ بِهواتقُوا اَهللا الَّ{: والسؤال باهللا جائز، قال تعاىل

  .فدلّ على جواز السؤال باهللا" من سأل باهللا فأعطوه : "بعضكم بعضاً باهللا، ويف هذا احلديث
  .لكن من سئل باهللا ال جيوز له أن يرد السائل إجالالً هللا سبحانه وتعاىل

اإلقسام باهللا عز وجلّ، : أسألُك باهللا، وهذا معناه: كأن يقول" من سأل باهللا: "مقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
أُقسم عليك باهللا : أسألُك باهللا أي: واهللا لتعطيني هذا الشيء، ألنّ الباء باء القسم، فإذا قال: كأنه قال

  .لتعطيني كذا وكذا
  . وسلَّم بإعطاء من سأل باهللا، وظاهره الوجوبهذا أمر من النيب صلَّى اللَّه علَيه" فأعطوه"

ولكن هذا فيه تفصيل؛ فإذا سأل باهللا شيئاً له فيه حق كالذي يسأل من بيت املال؛ فكلّ مسلم له حق يف 
بيت املال، فإذا سأل باهللا وجب إعطاؤه، وكذلك إذا سألك مضطر إىل شيء من طعام أو كسوة أو غري 

عندك فضل زائد عن حاجتك؛ فإنه جيب عليك أن تعطيه دفعاً لضرورته، وإنْ مل ذلك مضطراً، وأنت 
  .تعطه فقد عصيت اهللا

أن اهللا غضب على اللذين سئال يف : وقد جاء يف احلديث الذي سبق يف قصة األعمى واألقرع واألبرص
ؤول جيب بذلُه له، فإن مل حالة ضرورة ومل يعطيا، فسؤال املضطّر واحملتاج من شيء فاضل عن حاجة املس

  .يبذله فقد عصى اهللا

)٢/٢٢٣(  

  

  .حتى إنه إذا كان مضطّراً فإنه له احلق يف أنْ يأخذ من مال غريِه ما يدفع ضرورته
أما إذا سأل شيئاً ليس له فيه استحقاق، وهو ليس حمتاجاً وال مضطراً؛ فهذا يستحب للمسؤول أن 

  .حلالة األخرية يكون فاعالً ملكروه، وإذا أعطاه كان فاعالً ملستحبيعطيه، فإن مل يعطه يف هذه ا
  .اللُّجوء: طلب العوذ، وهو: استعاذ" ومن استعاذ باهللا فأعيذوه"

  .فمن استعاذَ باهللا عن شرك فإنه جيب عليك أن تعيذَه، وال جيوز لك أن ال تعيذَه
كم إىل حضور طعام وليمة، فإنه جيب طلب منكم حضور مناسبة عنده؛ كأن دعا: أي" ومن دعاكم"

  .عليكم اإلجابة، إالّ إذا كان هناك مانع، ألنّ هذا من حق اُألخوة



إجابة الدعوة إنما هي خاصة بوليمة العرس، : وظاهر احلديث عام يف كلّ دعوة، ولكن العلماء يقولون
فيجب حضورها لقوله صلَّى اللَّه علَيه أما ما عداها من الوالئم فيستحب حضورها، أما وليمة العرس 

لَّمسمنع منها الفقراء: "ودعى إليها األغنياء ويالوليمة؛ ي الطعام طعام ومن ال جيب فقد : "وقال" شر
  .، فدلّ على وجوب احلُضور لوالئم الزواج" عصى اهللا ورسولَه: "الشاهد يف قوله" عصى اهللا ورسولَه

  .من غري عذر يكون آثماًوإن مل حيضر 
أما إذا كان هناك عذر كأن يكون يف الوليمة منكَر وال يستطيع إزالة هذا املنكر فإنه ال حيضر، ألنّ هذا 

مانع من إجابة الدعوة؛ فإنْ كان يستطيع إزالته وجب عليه احلُضور، حىت إنّ الصائم جيب عليه 
يدعو وينصرِف، وإنْ كان صيامه مستحباً فإنه خيير بني أنْ احلُضور، ولكن إنْ كان صيامه واجباً فإنه 

  .يفطر ويأكُل أو يدعو وينصرف
  .من أحسن إليك بإحسان مايل أو عملي أو قويل: يعين" ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه"

كالم طيب من أسدى إليك خرياً من مال أو جاه أو : اخلري، يعين: ضد املنكر، واملراد به هنا: واملعروف
أن تفعل له من املعروف مثل ما : أو غري ذلك، فكلّ هذا من املعروف، فإنه جيب عليك أن تكافئه، مبعىن

عمل لك، وتقابل إحسانه باإلحسان، وهذا من باب املكافأة من ناحية، وأيضاً فيه قطع للمنة من ناحية 
  . لهأُخرى، ألنك لو مل تكافئه بقي له منة عليك، ورِق منك

)٢/٢٢٤(  

  

حىت ولو كان صانع املعروف كافراً فإنك تكافئه على معروفه، ألنّ هذا من باب مكارم األخالق ومن 
، وقال } )٦٠(هلْ جزاُء الْأحسان إِلَّا الْأحسانُ{: باب قطع املنة ومن باب جزاء اإلحسان باإلحسان

لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقِْسطُوا ال ينهاكُم اُهللا عنِ الَّذين {: تعاىل
نيقِْسطالْم بحإِنَّ اَهللا ي هِمهذا يف الكافر الذي حيسن إىل املسلم فاملسلم يكافئه، بل يتأكَّد يف } )٨(إِلَي ،

يقطع منته عليه، وال يكون منه رق للكافر، وألنّ هذا يدخل يف حق املسلم مكافأة الكافر على صنيعه ل
باب الدعوة إىل اهللا عز وجلّ، فإذا رأى الكفّار من املسلمني هذه األخالق الطيبة والفاضلة كان ذلك 

  .مدعاة لدخوهلم يف اإلسالم
  .وفيقادعوا له باخلري والتيسري والت: أي" فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا له"
  .تعلَموا: تظنوا، وجيوز الفتح، مبعىن: بضم التاء، يعين" حىت تروا"

  .على أنّ احملِسن يكافأُ على إحسانِه إما بالقول وإما بالفعل: فدلّ هذا
  :فهذا احلديث فيه مسائل عظيمة

، " ن سألكم باهللا فأعطوهم: "ال يرد من سأل باهللا، لقوله: فيه ما ترجم له املصنف وهو: املسألة األوىل



ألنّ يف هذا إجالالً هللا سبحانه وتعاىل الذي سأل به، ويف رده إساءة يف حق اهللا تعاىل ونقص يف التوحيد، 
  .ويف إعطائه احترام حلق اهللا تعاىل، وتكميلٌ للتوحيد

ألن هذا يكون تعدياً على من فيه وجوب إعاذة من استعاذ باهللا وعدم املساس به مبكروه، : املسألة الثانية
  .استجار باهللا سبحانه وتعاىل، وذلك من نقص التوحيد، ويف إعاذَته إكمالٌ للتوحيد

فيه وجوب إجابة دعوة املسلم ألخيه املسلم، لما، يف ذلك من جبر القُلوب وتثبيت احملبة : املسألة الثالثة
ا إذا مل يفرة بني اإلخوة، أمب التباغُض بني وإزالة النفرة ويسبب النب العكس، يسبجب فهذا يسب

  .الناس والقطيعة
يف احلديث دليلٌ على وجوب مكافأة صانع املعروف مبثل معروفه إذا أمكن، فإن مل ميكن : املسألة الرابعة

  .فإنه يكافئه بالدعاء له باخلري
انع املعروف، ألنّ ذلك من صفات اللّئيم اليت ال النهي عن عدم مكافأة ص: يف احلديث: املسألة اخلامسة

  .تليق باملسلم

)٢/٢٢٥(  

  

  :]الباب السادس واخلمسون[
  باب ال يسأل بوجه اهللا إالَّ اجلنة* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ألنّ تعظيم صفات اهللا سبحانه وتعاىل من تعظيم" كتاب التوحيد"هذا الباب عقده الشيخ رمحه اهللا يف 

اهللا، وتعظيمها من التوحيد، ألنه تعظيم هللا سبحانه وتعاىل، وأما عدم تعظيمها فإنه تنقُّص للتوحيد، ألنه 
  .تنقُّص هللا عز وجلّ

صفةٌ من صفاته سبحانه وتعاىل الذّاتية، تواترت بإثباته األدلّة يف كتاب اهللا ويف سنة رسوله " ووجه اهللا"
ع لَّى اللَّهة واجلماعةصوأمجع عليه علماء السن ،لَّمسو هقال اهللا تعاىل : لَي:}ا فَانهلَيع ن٢٦(كُلُّ م (

  .فأثبت له وجهاً ووصفه باجلالل ووصفه باإلكرام} )٢٧(ويبقَى وجه ربك ذُو الْجاللِ والْأكْرامِ
كُلُّ شيٍء هالك إِلَّا {:، فقوله } ه لَه الْحكْم وإِلَيه ترجعونَكُلُّ شيٍء هالك إِلَّا وجه{: كذلك قال تعاىل

ههجامِ{: مثل قوله تعاىل} والْإكْراللِ وذُو الْج كبر هجقَى وبي٢٧(و( {.  
ال يسأل : "فيها أحاديث كثرية يف إثبات الوجه هللا عز وجلّ، مثل احلديث الذي ساقَه املصنف: والسنة

أعوذُ بنور وجهك الذي أشرقت له الظُّلُمات، وصلح عليه أمر : "، ومثل حديث" بوجه اهللا إالَّ اجلنة
  " .الدنيا واآلخرة

ومثل أحاديث يف هذا الباب كثرية، ذكرها علماء السنة واملصنفون يف العقائد، الذين يسوقون اآليات 



البن أيب " السنة"لآلجري، وكتاب " كتاب السنة"ة والبن خزمي" التوحيد"واألحاديث، مثل كتاب 
عاصم، وغريها من الكتب املؤلَّفة يف التوحيد، كلُّهم يذكُرون النصوص الدالة على صفات اهللا سبحانه 
وتعاىل، الصفات الذّاتية كالوجه واليدين، والصفات الفعلية كاالستواء والنزول إىل مساء الدنيا، وغري 

  .ن صفات األفعالذلك م
فالوجه من الصفات الذّاتية وهو أعظمها، ولكن مع العلم واليقني والقطع بأنّ صفات اهللا ليست 

كصفات خلْقه، فاهللا له وجه واملخلوق له وجه، واهللا له يدان واملخلوق له يدان، واهللا جل وعال له مسع 
وعال الئقةٌ به وبعظمته، وصفات املخلوقني وله بصر، واملخلوق له مسع وله بصر، ولكن صفات اهللا جل 

  لَيس كَمثْله{: تليق م وخبلقتهم، فال تشبه صفات املخلوقني صفات اخلالق جل وعال

)٢/٢٢٦(  

  

  .رواه أبو داود" ال يسأل بوجه اهللا إالّ اجلنة: "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن جابر قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ريصالْب يعمالس وهٌء وياً{ ، } شيمس لَه لَمعلْ تونَ{، } هلَمعت متأَناداً ودأَن لَّهلُوا لعجفَال ت { ،} لَمو
دكُفُواً أَح لَه كُنة بني صفات اخلالق وصفات املخلوق،} )٤(يه ، كلّ هذا ينفي املماثَلة واملشافال تشاب 

  .وإن اشتركَت يف املعىن، فإنها ال تشترك يف الكيفية واحلقيقة
شيخ -ومن شبه اهللا خبلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف اهللا به نفسه فقد كفَر، كما قال نعيم بن محاد 

يس كَمثْله لَ{: من شبه اهللا خبلقه فقد كَفر، ألنّ اهللا جل وعال يقول:  وغريه علماء السلف-البخاري
: ويقول} وهو السميع الْبصري{: ومن جحد ما وصف اهللا به نفسه فقد كفَر، ألنّ اهللا تعاىل يقول} شيٌء

، فأثبت له الوجه، فمن نفى ما أثبته اهللا لنفسه فهو } )٢٧(ويبقَى وجه ربك ذُو الْجاللِ والْإكْرامِ{
اً باهللا عز وجلّ، ألنّ اإلميان أنْ تؤمن باهللا عز وجلّ ومالئكته، وكُتبه، ورسله، مكذِّب هللا، ويكون كافر

اإلميان بأمسائه وصفاته سبحانه وتعاىل على الوجه : واليوم اآلخر، وبالقدر خريِه وشره، ومن اإلميان باهللا
  .الالئق به

 أو يف ظن -ملخلوق، وال يدور خبلَد املؤمنفاهللا جل وعال له وجه كما أثبته لنفسه، ولكنه ال يشبه وجه ا
 هذا الظن السيء وهو املشاة بني اهللا وبني خلقه، فمن دار خبلده ذلك فإنه يكون ناقص -املؤمن

  .اإلميان، فإنْ نفى ما وصف اهللا به نفسه فإنه يكون عدمي اإلميان، نسأل اهللا العافية
  .عطِّل يعبد عدماً، واملوحد يعبد رباً فَرداً صمداًاملشبه يعبد صنماً، وامل: ولذلك يقولون

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسأل بوجه اهللا: "فقوله صيثبت أنّ هللا وجهاً، لكن هذا الوجه عظيم يعظَّم، وال " ال ي
مته وهو يسأل به األشياء احلقرية كمتاع الدنيا وأطماع الدنيا، وإنما يسأل به شيٌء عظيم يليق بعظ



اجلنة، ألنّ اجلنة هي أعظم املطالب، وهي غاية املطالب، فهي شيٌء عظيم، أو ما يوصلُ إىل اجلنة من 
أسألُك اجلنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما : "األعمال الصاحلة، ويف احلديث

  " .قرب إليها من قول وعمل

)٢/٢٢٧(  

  

  .الَّ اجلنة تعظيماً له أن يسأل به شيٌء من احملقَّراتفال يسأل بوجه اهللا إ
  .وكلُّ ما دون اجلنة فإنه حقري، إالَّ إذا كان يوصل إىل اجلنة من األعمال الصاحلة، فإنه يسأل بوجه اهللا

  :ففي هذا احلديث مسألتان
  .فيه إثبات الوجه هللا سبحانه وتعاىل: املسألة األوىل
يه النهي عن سؤال األشياء احلقرية بوجه اهللا عز وجلّ، وكلّ ما عدا اجلنة فإنه حقري، فال ف: املسألة الثانية

  .يسأل بوجه اهللا عز وجلّ
سليمان بن معاذ، وهو ضعيف، فهو حديث ضعيف : بقي أنّ هذا احلديث رواه أبو داود، ويف إسناده

  .فكيف أورده املصنف هنا؟
هذا الكتاب يستدل باألحاديث الصحيحة أو األحاديث احلسنة، أو املصنف رمحه اهللا يف : فنقول

األحاديث الضعيفة اليت هلا شواهد تؤيدها، وهذا احلديث له شواهد يف إثبات الوجه هللا عز وجلّ من 
  .الكتاب والسنة

)٢/٢٢٨(  

  

  :]الباب السابع واخلمسون[ 
  باب ما جاء يف اللّو* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
لو جاء زيد : - مثالً-حرف، يسميه النحاة حرف امتناع المتناع، تقول: لو" باب ما جاء يف اللّو: "هول

  .ألكرمتك، لو أطعتين ألكرمتك، فامتنع اإلكرام المتناع ايء أو امتناع الطّاعة
واص األمساء، عليه فليس هو للتعريف، ألنّ احلرف ال يعرف، وإنما التعريف من خ) ألـ(أما دخول 

ألنّ اإلميان بالقدر : من النهي عن ذلك، وذلك: يعين" باب ما جاء يف اللو: "هنا زائدة، فقولُه) ألـ(فـ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأنّ تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، : اإلميان: "هو أحد أركان اإلميان الستة، قال ص

هورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقده: "، فقوله" ر خريِه وشرر خريِه وشردليلٌ على أنّ " تؤمن بالقد ،



  .اإلميان بالقدر من أركان اإلميان الستة
، كلُّ شيٍء فإنّ اهللا خلقه بقدر، مقدر خلقُه ومقدر إجياده، } )٤٩(إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ{: قال تعاىل

، ال يوجد يف هذا الكون شيء إالّ وهو مقدر من خري أو شر، من ضرر أو نفع، من ومقدر كلُّ تفاصيله
  .صالح أو فساد، من كفر أو إميان، كلُّه مقدر من اهللا سبحانه وتعاىل

إن اهللا كتب مقادير األشياء يف اللوح احملفوظ قبل أن خيلق السموات واألرض : "ويف احلديث الصحيح
  " .ه على املاءخبمسني ألف سنة، وكان عرش

يف اللوح احملفوظ، : يعين} ما أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ وال في أَنفُِسكُم إِلَّا في كتابٍ{: وقال تعاىل
أنها مكتوبة يف اللوح احملفوظ قبل أن خيلقها اهللا عز وجلّ، وقبل أن حتدث يف : أي} من قَبلِ أَنْ نبرأَها{

إذن اهللا الكوين } ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْن اِهللا{: ، وقال تعاىل} نَّ ذَلك علَى اِهللا يِسريإِ{وقتها، 
  .بقدره ومشيئته سبحانه وتعاىل، فكل شيء مقدر من اهللا سبحانه وتعاىل: القدري، يعين

يد، وعدم اإلميان بالقدر يتناىف مع فاإلميان بالقدر هو أحد أركان اإلميان الستة، وهو داخل يف التوح
التوحيد ويتناىف مع اإلميان، فمن كفر بالقدر فإنه كافر باهللا عز وجلّ وال توحيد له وال دين له، ألنه 

  .جحد القدر، وهذا سيأيت له باب خاص سيعقده املصنف فيما بعد

)٢/٢٢٩(  

  

  .} ن الْأَمرِ شيٌء ما قُتلْنا هاهنايقُولُونَ لَو كَانَ لَنا م{: وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، أن جحود القدر ينايف التوحيد، ألنه كفر باهللا "كتاب التوحيد"هذا وجه إيراد املصنف هلذا الباب يف 
  .سبحانه وتعاىل

إن هذا نقص يف التوحيد، لو إذا جاء ا اإلنسان يف سياق اجلزع والسخط على ما حيصل له، ف"وكلمة 
أن يرضى بقضاء اهللا وقدره، وال جيزع وال يسخط، وأن : وجزع من القدر، ألن الواجب على املسلم

  .يعلم أنه البد أن حيصل له ذلك شاء أم أىب جزع أم مل جيزع، البد أن حيصل ما قدره اهللا سبحانه وتعاىل
  .املنافقني: يعين} يقُولُونَ{" } نا من الْأَمرِ شيٌء ما قُتلْنا هاهنايقُولُونَ لَو كَانَ لَ{: وقول اهللا تعاىل: "قال

وهذه اآلية جاءت يف سياق غزوة أحد يف سورة آل عمران، وما حصل على املسلمني فيها من املصيبة 
ى اليت حلت م من استشهاد كثري منهم وانتصار عدوهم عليهم بسبب أم خالفوا أمر الرسول صلَّ
اللَّه علَيه وسلَّم يف تنظيم العسكر، فالرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نظم العسكر قبل القتال، وجعل 

" ال تتركوا اجلبل سواًء انتصرنا أو هزمنا: "مجاعة من الرماة على جبل حيمون ظهور املسلمني، وقال هلم
فار وظهورهم حممية، فاندفعوا على الكفار وقتلوا منهم ، مث بدأت املعركة فصار املسلمون يقاتلون الك



  .وفتكوا م، فكان النصر للمسلمني
نرتل نشارك يف الغنائم، فنهاهم قائدهم عبد : وملا شرعوا يف مجع الغنائم رءاهم الذين على اجلبل فقالوا

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوا اجلبل سواء انتصرنا أو هزمناال تترك: "اهللا بن جبري وذكرهم بقول الرسول ص " ،
  .فأبوا ونزلوا

فلما نزلوا جاء الكفار من خلف املسلمني مع اجلبل وانقضوا على املسلمني، وما شعر املسلمون إالّ وهم 
بني الكفار من هنا وهنا، فدارت املعركة من جديد، وصارت على املسلمني املصيبة بسبب معصيتهم 

تقتلوم، : يعين} ولَقَد صدقَكُم اُهللا وعده إِذْ تحسونهم{: يه وسلَّم، قال تعاىلللرسول صلَّى اللَّه علَ
}متيصعرِ وي الْأَمف متعازنتو ملْتى إِذَا فَشتح بِإِذْنِه {ماة، : ، يعينالر }َونبحا تم اكُما أَرم دعب نمن } م

  نكُم من يرِيد الدنيا ومنكُم من يرِيد الْآخرةَ ثُم صرفَكُم عنهمم{ النصر 

)٢/٢٣٠(  

  

  .اآلية} الَّذين قَالُوا ِإلخوانِهِم وقَعدوا لَو أَطَاعونا ما قُتلُوا{: وقول
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

فَا عع لَقَدو كُميلتبيلكُما هلم من } نمهم قد عفي عنهم لم بأنللمسلمني، بعد العتاب طمأ هذا تطمني
، إىل قوله سبحانه } واُهللا ذُو فَضلٍ علَى الْمؤمنِني{السوابق والفضل، لكن هذه عقوبة على املعصية، 

كان }  يغشى طَائفَةً منكُم وطَائفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهمثُم أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم أَمنةً نعاساً{: وتعاىل
املسلمون يف حالة اخلوف الشديد، وقد أنزل اهللا عليهم النوم، ألنّ النوم أمان، فصار النوم فارقاً بني 

 واملنافقون ما ذاقوا املؤمنني وبني املنافقني، املؤمنون أصام النوم وهذا أمانٌ من اهللا سبحانه وتعاىل،
  .غَمضاً من الفزع ومن اخلوف واجلُبن

}ةيلاهالْج ظَن قالْح رونَ بِاِهللا غَيظُنه، } يعلى رب ه قادموأن احلق باهللا ظن بب، املؤمن يظنهذا هو الس
 باهللا عز احلق حيِسن الظن ه ظنبرب له وأبقى، فهو يظن وجلّ، فلذلك ال خياف من وما عند اهللا خري

املوت، ألنه يؤمن باهللا عز وجلّ، وحيسن الظن باهللا وأنه قادم على رب كرمي ووعد من اهللا سبحانه 
  .وتعاىل، فهو مطمئن، وأما املنافقون فإم يظنون باهللا ظن السوء

} رٍء قُلْ إِنَّ الْأَميش نرِ مالْأَم نا ملْ لَنقُولُونَ هي قُولُونَ لَوي ونَ لَكدبا ال يم فُِسهِمي أَنفُونَ فخي لَّهل كُلَّه
} لَو كَانَ لَنا من الْأَمرِ شيٌء ما قُتلْنا هاهنا{: هذا هو حملّ الشاهد} كَانَ لَنا من الْأَمرِ شيٌء ما قُتلْنا هاهنا
قُلْ لَو {: فرد اهللا عليهم بقوله. هلم تدبري، ولو كان هلم تدبري ما قُتلوا، أرجعوا سبب القتل إىل أم ليس 

هِماجِعضلُ إِلَى مالْقَت هِملَيع بكُت ينالَّذ زرلَب كُموتيي بف متفالبقاء يف البيوت ال مينع من املوت، } كُن
مكانه الذي مكتوب أنه يقتل أو ميوت فالذي مكتوب عليه املوت يف أي مكان سيخرج ويذهب إىل 



  .فيه
، ألنه قال هذه الكلمة من باب اجلزع والتسخط لقضاء اهللا وقدره وعدم "لو: "فهذا هو حمل الشاهد

  .الرضى بقضاء اهللا وقدره
  .يف مثل هذا احلال فإنها ال جتوز" لو"وإذا قيلت 

رأس -هذه قاهلا عبد اهللا بن أُيب " } دوا لَو أَطَاعونا ما قُتلُواالَّذين قَالُوا ِإلخوانِهِم وقَع{: وقوله: "قال
  .-املنافقني

}انِهِمومن املؤمنني الذين خرجوا وقُتلوا يف أُحد، وكيف: يعين} قَالُوا ِإلخ  

)٢/٢٣١(  

  

احرص على ما : " قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" الصحيح"ويف 
لو أين فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن : ينفعك، واستعن باهللا وال تعجزن، وإن أصابك شيء فال تقل

  " .فإن لو تفتح عمل الشيطان. قدر اهللا وما شاء فعل: قُل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هر، ألنّ املنافق يف الظّاهر مؤمن، فهي مساهم إخوام؟، هل يكون املؤمن أخاً للمنافق؟، هذا حسب الظّا
أُخوة حبسب الظّاهر، ألنّ املنافق يعامل معاملة املؤمن يف الظّاهر، وتوكَل سريرته إىل اهللا سبحانه وتعاىل، 

  .فهو مساهم إخوام حبسب ما أظهروا من اإلميان
ومن أهل املدينة فهم إخوام يف إخوام يف النسب؛ ألنّ عبد اهللا بن أُيب من قبيلة األنصار : وقيل

  .النسب، واهللا أعلم
إذا كنتم تزعمون أنكم } قُلْ فَادرأُوا عن أَنفُِسكُم الْموت إِنْ كُنتم صادقني{: وقد رد اهللا عليه بقوله

  .متنعون املوت من هؤالء فامنعوه عن أنفسكم
من أم لو كانوا عندكم ما ماتوا } م الْموت إِنْ كُنتم صادقنيعن أَنفُِسكُ{امنعوا، : أي} قُلْ فَادرأُوا{

  .وما قتلوا
يف مقام اجلزع والتسخط وعدم اإلميان } لَو{، هذا فيه استعمال } لَو كَانوا عندنا{: الشاهد يف قوله

هو بسبب اخلُروج، وأنّ  ليس هو بقضاء اهللا وقدره وإنما - بزعمه-بالقدر، فاملوت الذي حصل عليهم
البقاء يف املدينة سبب للسالمة، وال يرجِع هذا إىل القضاء والقدر، والسالمة والقتل كالمها راجع إىل 

القضاء والقدر سواء بقوا يف املدينة أو خرجوا إىل أُحد، فمن كتب اهللا أنه ميوت فإنه سيموت يف املدينة 
يبقى سواًء يف املعركة أو يف املدينة، فاألمر راجع إىل قضاء اهللا أو يف أُحد، ومن كتب اهللا أنه يبقى فس

  .وقدره



  ".صحيح مسلم"يف : يعين" ويف الصحيح: "قال
القوي يف إميانه، وكذلك القوي يف بدنه ورأيِه : قوة اإلميان أي: املراد بالقوي هنا" املؤمن القوي: "قوله

 هو األصل واألساس، وقوة الرأي والتدبري، وقوة البدن أيضاً، وتدبريِه، فالقوة تشمل قوة اإلميان، وهذا
  .أكثر خرياً: أفعل تفضيل، يعين" خري"ألنه ينفع بقوته، ينفع نفسه وينفع غريه، فنفعه يكون متعدياً، فهو 

)٢/٢٣٢(  

  

واحملبة من صفات اهللا . يإثبات احملبة هللا عز وجلّ، وأنه حيب املؤمن القو: هذا فيه" وأحب إىل اهللا"
  .سبحانه وتعاىل

الضعيف يف إميانه، وكذلك الضعيف يف إرادته وتدبريِه وبدنه، ألنّ نفعه يكون " من املؤمن الضعيف"
  .قليالً لنفسه ولغريه

 املؤمن كلُّه خري، املؤمن القوي واملؤمن الضعيف، كلّهم فيه خري، لكن املؤمن القوي" ويف كلٍّ خري: "قال
  .خريه متعد إىل غريه، واملؤمن الضعيف خريه قاصر على نفسه ال يتعداه

  .املبالَغة يف طلب الشيء: بكسر الراء، وجيوز الفتح، واحلرص معناه" احرص: "وقوله
  .بالغ يف طلبه، وابذل الوسع يف حتصيله، فإنّ النفع مطلوب: يعين" احرص على ما ينفعك: "ومعىن قوله

  .ك النهي عن احلرص على الشيء الذي ال ينفعويف ضمن ذل
ال تعتمد على احلرص فقط ولكن مع احلرص استعن باهللا سبحانه وتعاىل، : يعين" واستعن باهللا: "مث قال

ألنه ال غىن لك عن اهللا، ومهما بذلْت من األسباب فإنها ال تنفع إالّ بإذن اهللا سبحانه وتعاىل، فلذلك 
  .لسبب مع االستعانة باهللا عز وجلّفعل ا: مجع بني األمرين

هذا ي، ي عن . نون التوكيد الثّقيلة: بفتح الزاي، وجيوز الكسر، والنون" وال تعجزن: "مث قال
  .العجز

الكسل واإلمهال، وليس العجز اجلسمي، فاإلنسان إذا عجز عجزاً جسمياً ال يؤاخذ ألنه : والعجز معناه
عجز الكسل وعجز اإلمهال وإيثار الراحة هذا هو املنهي عنه، ألنه يفوت : لشيء باختيارِه، لكن املراد

كان النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يستعيذ باهللا من العجز والكسل ومن : على املسلم خرياً كثرياً، وهلذا
  .اجلُبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال

مما تكره، بعدما حترص على ما ينفعك وتستعني : يعين" وإنْ أصابك شيٌء: "يه وسلَّممث قال صلَّى اللَّه علَ
باهللا وتترك العجز، بعدما تعمل هذه األسباب إذا أصابك شيء عكس ما تريد وعكس ما تطلُب فال 

  جتزع واعلم أنّ هذا بقضاء اهللا وقدره، وأنّ اهللا لو قدر
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 مل يقدر لك، وال تدري ما اخلرية فيه، لعلّ اهللا حبسه عنك خلري أراده بك، ربما لك شيئاً حلصل ولكنه
وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً {: أن اإلنسان حيرص على شيء لو حصل له ألهلَكه، فاهللا مينعه عنه رمحةً به

و لَكُم رش وهئاً ويوا شبحى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهونَولَمعال ت متأَنو لَمعاُهللا ي {.  
ال ترجع هذا إىل تقصريِك، ولكن أرجِعه إىل قضاء اهللا " لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا: فال تقل"

  .وقدرِه
أرجِع هذا إىل قضاء اهللا وقدره، فالذي منعه عنك ليس هو : يعين" قدر اهللا وما شاء فعل: ولكن قل"

نما الذي منعه عنك هو اهللا سبحانه وتعاىل، وال تدري لعلّ اهللا أراد بك خرياً فعلُك أو تركك، وإ
  .وصرف عنك شرا، فارض بقضاء اهللا وقدره

هذا هو شأن املؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدر، أما املنافق وضعيف اإلميان فإنه إذا أصابه شيء يكرهه 
هذا جحود للقدر، أو . أني ما علمت كذا أو كذاهذا بسبب فالن أو هذا بسبب : جزع وتسخط وقال

  .عدم إميان بالقدر، أو ضعف إميان بالقدر، وما هكذا املؤمن
  .حيلّ عن املسلم مشاكل كثرية" قدر اهللا وما شاء فعل: "فقول

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلو: "قول: أي" فإنّ لو: "مث قال ص. "  
 هذا إىل غري القضاء والقدر دخل الشيطان، وصار يوسوس لك ويلقي إذا أرجعت" تفتح عمل الشيطان"

عليك األوهام ويلقي عليك القلق النفسي، وتصبح يف هم وغم وحزن، أما إذا أغلقت هذا الباب 
ه: "وقلتر اهللا وما شاء فعل"، أو "قضاُء اهللا وقدرغلق باب الشيطان" قدك تفإن.  
إغالق لباب الشيطان، تستريح من شره ومن " قدر اهللا وما شاء فعل"، ومفتاح لباب الشيطان" لو"فـ 

  .همومه وأحزانِه ووساوسه
لو استقبلْت من : "أنّ الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال ألصحابه يف حجة الوداع: يبقى إشكالٌ وهو

يف " لو"أليس يف هذا استعمال " مرةأمري ما استدبرت لَما سقت اهلدي وألحللت معكم وجعلتها ع
شيء تبين للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنه فاته وهو فضيلة التمتع بالعمرة إىل احلج؟، أالَ يتعارض مع 

  .؟" لو أين فعلت كذا وكذا: وإنْ أصابك شيء فال تقل: "قوله
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هذا من باب اجلزع على شيٍء "  وكذا لكان كذا وكذالو أين فعلت كذا"ال تعارض، ألنّ : اجلواب
فهو إخبار عن املستقبل ال عن املاضي، وأنّ " لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت"حصل وانتهى، أما 

يه وسلَّم الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لو تبين له فضل العمرة والتمتع ا إىل احلج لتمتع صلَّى اللَّه علَ



  .ولَما ساق اهلدي، فهو إخبار عما يفعله يف املستقبل
فهذا هو اجلمع بني األحاديث؛ فالرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يخرب عن مستقبل، وأيضاً هو يتمنى عمل 

فال تعارض بني طاعة وعمل قُربة إىل اهللا سبحانه وتعاىل، وليس يتجزع على شيء فات أو شيء مضى، 
  .هذا وهذا

  :ويف الباب مسائل
وجوب اإلميان بالقضاء والقدر، وأنه الركن السادس من أركان اإلميان، وهو من : املسألة األوىل

  .وعدم اإلميان بالقضاء والقدر يتناىف مع التوحيد وهو من عالمات النفاق. عالمات التوحيد
عند نزول املصائب واملكروهات، ال " لو"وجوب ترك : احلديثيستفاد من اآليتني و: املسألة الثانية

هذه املصائب مقدرةٌ من اهللا : ، بل يقول"لو أني فعلت كذا وكذا ما حصلت هذه املصائب: "يقول
  .سبحانه وتعاىل، فريضى بقضاء اهللا وقدره

  " .احرص على ما ينفعك: "ه وسلَّمفيه احلثّ على فعل األسباب، لقوله صلَّى اللَّه علَي: املسألة الثالثة
  " .واستعن باهللا: "فيه النهي عن االعتماد على األسباب ووجوب االستعانة باهللا تعاىل: املسألة الرابعة

  .فيه النهي عن اإلمهال والكسل وتعطيل األسباب: املسألة اخلامسة
ح عمل الشيطان، وأما االستعانة باهللا وهو ألنها تفت" لو"فيه علة النهي عن قول : املسألة السادسة

  .فإنّ هذا يغلق باب الشيطان عن اإلنسان" لو"واحلرص على ما ينفع وترك التلوم بقول 
  .فيه فضل املؤمن عموماً، وأن املؤمن القوي أفضل من املؤمن الضعيف: املسألة السابعة
  .اضل حبسب قوم وضعفهم يف اإلميان وغريهفيه إثبات حمبة اهللا للمؤمنني وأا تتف: املسألة الثامنة
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  :]الباب الثامن واخلمسون[
  باب النهي عن سب الريح* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغري " لو: "هذا الباب من جنس األبواب السابقة اليت فيها النهي عن سب الدهر، والنهي عن قول

ه إضافة األشياء إىل غريِ اهللا عز وجلّ فإنه منهي عنه، ألنّ اُألمور ذلك، والنهي عن التنجيم، كلّ ما في
كلّها بيد اهللا سبحانه وتعاىل، وهو خالقُها ومدبرها فتضاف إليه سبحانه وتعاىل وال تضاف إىل غريه ال 

  .إضافة سب وال إضافة مدح، ألنّ يف هذا تنقُّصاً هللا عز وجلّ وإسناد األمور إىل غريِه
أنه إذا اعتقد أنّ هذه األشياء تصنع هذه األشياء أو تحدثها؛ فهذا شرك أكرب، ألنه شرك يف : ما سبقوك

  .الربوبية



وإنْ كان ال يعتقد ذلك، بل يعتقد أنّ اهللا هو اخلالق املدبر، وإنما نسب هذه األشياء إىل هذه املخلوقات 
 كما -ويكونُ من الشرك األصغر، حىت إنّ ابن عباسفهذا يكون حمرماً : من باب أنها أسباب فقط

، جعل هذا من اتخاذ األنداد هللا عز "كانت الريح طيبة، وكان املالّح حاذقاً: " جعل قولَ الرجل-سبق
جوا من ، فركّاب السفينة إذا خر} فَال تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ{: وجلّ، وفسر به قولَه تعاىل

البحر ومل حيصل عليهم مكروه ونسبوا هذا إىل حذْق املالّح أو إىل طيب الريح اليت وجهت سفينتهم فإنّ 
أن يشكُروا اهللا عز وجلّ، ألنه هو الذي سخر الريح : ذلك من اتخاذ األنداد هللا عز وجلّ، ألنّ الواجب

هذا هو .  إىل مصدرها وهو اهللا سبحانه وتعاىلوهو الذي سخر املالّح وعلّمه ووفّقه، فتنسب األشياء
  .التوحيد

  .أما نسبة األشياء إىل غريِه فهذا شرك إما أكرب وإما أصغر
والواجب على املسلمني أن يتنبهوا لذلك، ألنه يكثُر على األلسنة اآلن مدح األشياء وأنه بفضلها حصل 

ر اجلهود، بفضل اهودات الفالنية حصل كذا كذا وكذا، بفضل الطب بفضل كذا وكذا، بفضل تضافُ
 نخشى على ميف العقيدة، وي ثىن عليه يف هذه اُألمور، وهذا خطأُ كبريذكر أبداً، وال يوكذا، واهللا ال ي

  .إما الشرك األصغر وإما الشرك األكرب: قالَه من الشرك األكرب، هو ال يسلم من الشرك
  ر الطبيعية، كما يقولون من نِسبة األمطار إىلأو ينسب األشياء إىل الظّواه
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ال تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما : "عن أُيب بن كعب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
ذ بك من اللهم إنا نسألُك من خري هذه الريح وخري ما فيها وخري ما أُمرت به، ونعو: تكرهون، فقولوا

  .صححه الترمذي" شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أُمرت به
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

املناخ، أو املنخفض اجلوي، أو إىل الرياح، أو ما أشبه ذلك؛ كلّ هذا من سوء األدب مع اهللا سبحانه 
  .وتعاىل

سباب ومن هو الذي سخرها وأودع فيها نعم؛ اهللا جعل لألشياء أسباباً، ولكن من هو الذي خلق األ
أن تسند اُألمور إىل اهللا عز وجلّ، هذه عقيدة املسلم دائماً : األسرار؟ هو اهللا سبحانه وتعاىل، فالواجب

  .وأبداً، وهذا هو التوحيد
ي على الناس؛ إالّ اُألمور اليت من أفعال اإلنسان مثل الطاعات ومثل الكفر واملعاصي والفُسوق والتعد

فهذه تنسب إىل املخلوق ألنها أفعالُه وجنايته، وهو حماسب عليها، وإنْ كان اهللا قدرها سبحانه وتعاىل، 
ولكن الذي فعلها وقام ا املخلوق باختياره وإرادته، فيذم عليها، ويعاقَب عليها، أو يثاب عليها إن 



ر تنسب إىل اهللا، أمنسب إىل املخلوق، وهو كانت صاحلة، فهي من ناحية القدا من ناحية الفعل فهي ت
الذي فعلها وهو الذي قام ا باختياره وإرادته ومشيئَته، وهو يعاقَب أو يثاب على أفعاله، ال على قدر 

  .اهللا
أبو املنذر أيب بن كعب اخلزرجي األنصاري، كان مشتهراً جبودة القراءة : هو" عن أُيب بن كعب: "قال

  .قرأ الصحابة لكتاب اهللا عز وجلّللقرآن، فهو أ
هذا ي من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، " ال تسبوا الريح: "أن رسولُ اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال"

 ال تشتموا الريح وتذموها وتلعنوها، كما كان عليه أهل اجلاهلية أم يسبون: يعين" تسبوا: "ومعىن
أن حياسب نفسه، ألنه : الريح إذا جاءت على غري رغبتهم، والواجب أن اإلنسان عندما يصيبه ما يكره
وما أَصابكُم من {: ما أصابه هذا املكروه إالّ بسببه وبفعله، فيحاسب نفسه ويتوب إىل اهللا عز وجلّ

يكُمدأَي تبا كَسفَبِم ةيبصم {.  
سان ال يلوم الريح وال يلوم غريها وإنما يلوم نفسه، بأن يرجع إىل اهللا ويتوب إىل اهللا فالواجب أنّ اإلن

ويعلم أنّ اهللا ما قدر عليه هذه املصيبة إالّ بسبب فعله ومعصيته، فيتوب إىل اهللا عز وجلّ وحياسب 
  نفسه، مث ينسب األشياء إىل اهللا وأنّ اهللا هو
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وهو الَّذي {: له عقوبة له وأوجدها وهو الذي أمرها بذلك، فهي مأمورة مدبرةالذي قدرها بسبب فع
، فاهللا } يرسلُ الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إِذَا أَقَلَّت سحاباً ثقَاالً سقْناه لبلَد ميت فَأَنزلْنا بِه الْماَء

وأَرسلْنا الرياح لَواقح {تلقِّح السحاب، } وأَرسلْنا الرياح لَواقح{:  الرياحجل وعال هو الذي يرسل
وهاكُمنقَياًء فَأَساِء ممالس نا ملْنزفَأَن { ،} فاِء كَيمي السف طُهسباباً فَيحس ريثفَت احيلُ الرسري ياُهللا الَّذ

اُء وشيهاللخ نم جرخي قدى الْورفاً فَتسك لُهعجرسلها } يما هي بأمر اهللا سبحانه وتعاىل يياح إنفالر ،
وفي عاد إِذْ أَرسلْنا علَيهِم الريح {:  بالشر والعذاب، كما أرسلها على عاد- أيضاً-باخلري، ويرسلها

يمق٤١(الْع ( نم ذَرا تيمِممكَالر هلَتعإِلَّا ج هلَيع تٍء أَتيش)ا{، } )٤٢لْنسهو الذي أرسلها، ليست } أَر
إِنا أَرسلْنا علَيهِم رِحياً صرصراً في يومِ {هي اليت جاءت وأهلكت عاداً، وإنما اهللا هو الذي أرسلها، 

رمتسسٍ مح١٩(ن (َكَأ اسالن زِعنرٍتقَعنلٍ مخن ازجأَع مهن)٢٠( { ،} هِمتيدقْبِلَ أَوتسارِضاً مع هأَوا رفَلَم
يمأَل ذَابا عيهف رِيح بِه ملْتجعتا اسم ولْ ها بنرطمم ارِضذَا عا ) ٢٤(قَالُوا ههبرِ رٍء بِأَميكُلَّ ش رمدت

  .، كلّ هذا بأمر اهللا سبحانه وتعاىل}  يرى إِلَّا مساكنهم فَأَصبحوا ال
رأيتم شدة الريح وقوا وخشيتم : إذا رأيتم من الريح ما تكرهون: يعين" فإذا رأيتم ما تكرهون: "وقوله

ا، ألا من أنها تضركم أو تضر بأموالكم أو تقتلع أشجاركم أو دم بيوتكم، أو ما تكرهون من برود



  .قد تكون باردة شديدة البرودة، أو تكون حارة شديدة احلرارة، تهلك النبات وتهلك الثّمار
منها من قوا، أو من برودا، أو من حرارا فتوجهوا إىل اهللا سبحانه وتعاىل، " فإذا رأيتم ما تكرهون"

 شرك باهللا عز - أيضاً-وى من ناحية، وهوال تتوجهوا إىل الريح تذموا وتسبوا، هذا ليس فيه جد
  .وجلّ، ووضع للشيء يف غري موضعه

  .هذا هو العالج" فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا"
اللهم إنا نسألك من خري هذه الريح، وخري ما فيها، وخري ما أُمرت به، ونعوذُ بك من شر هذه الريح، "

إسناد اُألمور إىل اهللا ودعاُء اهللا جل وعال لدفع املكروه : جهذا هو العال" وشر ما فيها، وشر ما أُمرت به
  .وجلْب اخلري

  الريح من: "فدلّ على أنّ الريح تؤمر باخلري وتؤمر بالشر، ويف احلديث
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ح اهللا تأيت باخلري وتأيت بالشرورة مرسلة" رفهي مأمورة من اهللا سبحانه وتعاىل ومدب ،.  
  :حلديث مسائليستفاد من هذا ا

فيه النهي عن سب الريح، ألنّ ذلك يخلُّ بالتوحيد من حيث إنه ينِسب اُألمور إىل غري : املسألة األوىل
  .اهللا عز وجلّ
فيه أنّ الريح مدبرة خملوقة، تأيت باخلري وتأيت بالشر بأمر اهللا سبحانه وتعاىل، وما دامت : املسألة الثانية

توجها ال يع والدعاء عند الشدائد كذلك فإنه إىل اهللا تعاىل بالتضرتوجما يوال مبدح، وإن ه إليها ال بذم
  .والشكر واحلمد عند الرخاء والنعمة

يف احلديث دليلٌ على أنّ املسلمني عند الشدائد يتوجهون إىل اهللا سبحانه وتعاىل بالدعاء : املسألة الثالثة
ن الدعاء، وال يتوجهون إىل غريِه، كحالة مشركي هذا الزمان الذين إذا والتضرع والتوحيد، وال يتركو

وقعوا يف شدة فإنهم ينادون بالشرك، ويدعون غري اهللا سبحانه وتعاىل، يدعون من خيلِّصهم من املوتى 
  .ومن األولياء والصاحلني، يهتفون بأمسائهم، ويذكرون أمساءهم حىت خيلِّصوهم، ويتواصون بذلك

أن يهتموا ذا األمر، أن حيذِّروا الناس، وأن يبينوا للناس، وأن يدعوا الناس إىل : لواجب على الدعاةفا
توحيد اهللا، وأن يقوموا بتبليغ هذا الدين إىل الناس ويوضحوا العقيدة على الوجه الصحيح اخلالص، هذا 

  .هو احللّ، فالذي يريد أن حيلّ مشاكل املسلمني هذا هو احلل
لو قام ذا واحد خملص ألنقذ اهللا به أمة من األمم أو أجياالً من الناس، كما حصل على أيدي الدعاة و

املخلصني وهم أفراد، واآلن هناك مجاعات للدعوة وهناك إمكانيات هائلة وهناك أموال وهناك وهناك، 
دعو إىل اهللا على املنهج لكن أين اآلثار؟، لو كان هناك داعيةٌ واحد يقوم على املنهج الصحيح وي



  .الصحيح حلصل به النفع الكثري
واآلن كثر الدعاة وكثرت اجلماعات وكثرت التنظيمات، ولكن أين اجلدوى وأين الثمرة؟، الشر يزيد، 

والشرك ينتشر، ألنّ الدعوات هذه يف الغالب ليست على أساس صحيح، ولو كانت على أساس 
يكفي عن ألف داعية، كما هو معروف من سري الدعاة صحيح ومنهج سليم فواحد من املخلصني 

  .املصلحني السابقني

)٢/٢٣٩(  

  

  :]الباب التاسع واخلمسون[
  :باب قول اهللا تعاىل* 
  .اآلية} ه للَّهيظُنونَ بِاِهللا غَير الْحق ظَن الْجاهلية يقُولُونَ هلْ لَنا من الْأَمرِ من شيٍء قُلْ إِنَّ الْأَمر كُلَّ{

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .} يظُنونَ بِاِهللا غَير الْحق ظَن الْجاهلية{: باب قول اهللا تعاىل: "- رمحه اهللا تعاىل-هذا باب عظيم، فقولُه

د، وسوء أنّ حسن الظن باهللا سبحانه وتعاىل من واجبات التوحي: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد
  .الظن باهللا عز وجلّ ينايف التوحيد، هذا وجه املناسبة هلذا الباب يف كتابه التوحيد

ما جاء يف تفسري هذه اآلية الكرمية من آل عمران واآلية الثانية من : يعين" باب قول اهللا تعاىل: "قولُه
اىل وما توعد اهللا عليه من سوء الظن باهللا سبحانه وتع: سورة الفتح، كالهما يف موضوع واحد، وهو

  .العذاب والعقوبة، ألنه ينايف التوحيد
والقصة حصلت يف وقعة أُحد لَما حصل على املسلمني ما حصل من إدالة العدو عليهم بسبب املخالفة 

  .اليت حصلت يف اجليش
ليت يرى أنّ فيها لَما حصل ما حصل تكلّم املنافقون بكالم سيئ، ألنّ املنافق دائماً ينتهز الفرص ا

غضاضةً على املسلمني ويشغلّها ويفسرها ويكيفُها على حسب هواه، دائماً هذا يف املنافقني إىل آخر 
الزمان، كلّما حصل على املسلمني شدة أو كُربة أو ضائقة فرح املنافقون وجعلوا يفسروا وحيلِّلوا بأن 

  .ويظنون باهللا غري احلق ظن اجلاهلية، وظن السوءاملسلمني ليسوا على شيء وأن دينهم ليس بشيء، 
  .ففي سورة آل عمران مساه ظن اجلاهلية، ويف سورة الفتح مساه ظن السوء

ألنّ اجلاهلية عدم العلم، فالذي ظن هذا الظن اخلاطئ سببه } ظَن الْجاهلية{: قال يف سورة آل عمران
  .مسائه وصفاته ومحده وحكمتهعدم العلم باهللا سبحانه وتعاىل وبأ

)٢/٢٤٠(  

  



  .اآلية} الظَّانني بِاِهللا ظَن السوِء علَيهِم دائرةُ السوِء{: وقوله
  .فُسر هذا الظن بأنه سبحانه ال ينصر رسولَه، وأن أمره سيضمحل: "قال ابن القيم يف اآلية األوىل

  .كمتهوفسر بأن ما أصابه مل يكن بقدر اهللا وح
ففُسر بإنكار احلكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأن يظهره على 

  .الدين كلِّه
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

اهللا عز إساءة الظن باهللا عز وجلّ، وهو خيالف حسن الظن ب: يعين} ظَن السوِء{: وقال يف سورة الفتح
  .وجلّ، فحسن الظن باهللا توحيد وسوء الظن باهللا كفر

" زاد املعاد يف هدي خريِ العباد"مث ذكر الشيخ رمحه اهللا كالم ابن القيم يف تفسري اآليتني، وساقه من 
  .باختصار

  .آية آل عمران: يعين" فُسر هذا الظن يف اآلية األوىل: قال ابن القيم"
  .وهذا ظن اجلاهلية" ينصر رسولَهبأنه سبحانه ال "
، } ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ{: وهذا تكذيب لقوله تعاىل" وأنّ أمره سيضمحلّ"

  .والتكذيب لوعد اهللا كفر
نكار أن يتم أمر ففُسر بإنكار احلكمة، وإنكار القدر، وإ. وفسر بأن ما أصابه مل يكن بقدر اهللا وحكمته"

إنكار احلكمة يف : يعين يف ذلك ثالثة تفاسري" رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأن يظهره على الدين كلِّه 
كفر وضالل، ألنّ اهللا وصف نفسه باحلكمة، ومسى نفسه : أفعاله سبحانه وتعاىل، وإنكار احلكمة

  .وضع الشيء يف موضعه: ، يف كثريٍ من اآليات، واحلكمة} يمٍ عليمٍحك{، } حكيمٍ خبِريٍ{: باحلكيم
فمن أنكر حكمة اهللا فإنه يكفر بذلك، خبالف من أثبتها وأوهلا فإنه يعترب ضاالً يف هذا التأويل، ألنّ اهللا 

 يفعل جل وعال حكيم ال يفعل شيئاً إالّ حلكمة عظيمة، قد تظهر لنا وقد ال تظهر، واهللا جل وعال ال
شيئاً عبثاً، وال يفعل شيئاً رد املشيئة من غري حكمة، إنما يفعل األفعال حلكمة وغاية عظيمة، كلُّ 

  .أفعاله سبحانه وتعاىل معلَّلة وكلُّها حلكمة

)٢/٢٤١(  

  

هللا أن تظهر لنا احلكمة أو يظهر لنا التعليل، لكننا نقطع ونؤمن ونتيقّن أنّ أفعال ا: وليس من الزم ذلك
  .جل وعال ليس فيها عبث

 هو الركن السادس من أركان - كما سبق- كفر باهللا، ألنّ القدر- أيضاً-وهذا" إنكار القدر"وفسر بـ
  .اإلميان



وهذا هو " إنكار أن يتم أمر رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأن يظهره على الدين كلِّه"وفسر بـ 
إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا {:  أنّ اهللا ال ينصر رسوله، وهذا تكذيب لقوله تعاىلالتفسري الثالث، وهو

ادهالْأَش قُومي مويا وينالد اةيي الْح٥١(ف( {.  
م سيزول ائياً أنّ هذا الدين الذي جاء به حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ: يعين" وأنّ أمره سيضمحلّ: "قوله

وال يبقى منه شيء، مثل سائر الدعوات واملذاهب الباطلة، تعيش فترة من الزمن مث تنقطع وتذهب 
بذهاب أصحاا وذهاب أحزاا ومجاعاا وهذا التفسري باطل، ألن احلق البد أن يبقى مهما جرى عليه 

ر، فمن ظن أنّ أمر الرسول صلَّى اللَّه من االمتحان والضعف أحياناً واملداولة لكنِ احلق يبقى ويستم
علَيه وسلَّم سيضمحلّ بسبب ما جرى من النكَبات اليت جرت على املسلمني، من ظن هذا فقد ظن بربه 

  .ظن السوء
واهللا مل يجرِ هذه النكبات ألجل أن يزيل أهل الدين ويزيل الدين، إنما أجرى هذه النكبات على الدين 

لى أهل الدين ابتالًء وامتحاناً من أجل الرجوع إليه سبحانه وتعاىل أو خلطأ ارتكبوه ووقعوا فيه، فاهللا وع
يريد أن ينبههم من أجل أن ينقُّوا صفوفهم من الدخيل ومن اخلطأ، فريجعوا إىل اهللا سبحانه وتعاىل، 

  .فيعيد هلم اهللا النصر والتمكني، هذه سنة اهللا جل وعال يف خلقه
وكذلك يريد أن ميحص الذين آمنوا، خيلِّصهم من الذّنوب واملعاصي ليقدموا على اهللا مطهرين ليس 

  .عليهم سيئات
هذه حكمة اهللا سبحانه وتعاىل، ال يريد بالنكبات اليت جتري على عباده املؤمنني أن يزيلَهم وأن يزيل 

خيل حقّهم الذي هم عليه، أبداً، تأىب حكمة اهللا ذلك، وإنزيل عنه الدت هذا احلق وأن يريد أن يثبما ي
وأن يزيل عنه ما أصاب أصحابه من اُألمور املخالفة حىت يرجعوا إىل اهللا سبحانه وتعاىل ويثوبوا إليه، 

  .فعند ذلك تعود إليهم عزم ومكانتهم

)٢/٢٤٢(  

  

  .وهذا هو ظن السوء الذي ظنه املنافقون واملشركون يف سورة الفتح
  .وإنما كان هذا ظن السوء؛ ألنه ظن غري ما يليق به سبحانه، وما يليق حبكمته ومحده ووعده الصادق

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذه سنة اهللا يف خلقه من قدمي اخلليقة إىل أن تقوم الساعة، كم جرى على الرسل؟، وكم جرى على 

  . العاقبة تكون هلم دائماً وأبداً، واحلق ال يزال وهللا احلمدأتباعهم من النكبات ومن املُعضالت؟، ولكن
من نفى القدر، وأن حدوث األشياء بدون إرادته سبحانه وتعاىل، : أي" وهذا هو ظن السوء: "قوله

  .وبدون قدره؛ فقد ظن بربه ظن السوء، ووصف ربه بالعجز واجلهل وعدم العلم، تعاىل اهللا عما يقولون



ظن ما ال يليق به سبحانه وتعاىل " ا كان هذا ظن السوء؛ ألنه ظن غري ما يليق به سبحانهوإنم: "قوله
  .وهو العبث

ألنه سبحانه وتعاىل حممود على كلّ حال، على ما يكره " وما ال يليق حبكمته ومحده ووعده الصادق"
وبة فيمن يستحقّها عدلٌ منه سبحانه وتعاىل العباد وعلى ما حيبون، ألنه من قبل اهللا حممود، فإيقاع العق

يحمد عليه، وإيقاع اهلالك باُألمم الكافرة يحمد عليه سبحانه وتعاىل ألنه جزاء، ونزول النعم بأهل 
اإلميان والنصر والتوفيق وأهل اإلتباع فضلٌ من اهللا سبحانه وتعاىل، فهو احملمود على كلّ حال على 

له شيء عبث أبداًاحملامد وعلى املكاره، ألنبه ليس من ق.  
فالذي يعرف اهللا ويعرف أمساءه وصفاته ومقتضى محده؛ فإنه ال يقع يف هذه األغالط أبداً، حتى ولو بلغ 
به األمر والشدة ما بلغت، ألنه يعلم أنّ اهللا ال يفعل إالّ ما فيه خري له، فيصرب ويرضى بقضاء اهللا وقدره 

من رمحة اهللا، بل ينتظر رمحة اهللا، كلّما اشتد الكرب انتظر رمحة اهللا، بل يزيد وينتظر الفرج، وال ييأس 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهة الكرب، كما قال صواعلم أنّ النصر مع الصرب، وأنّ الفرج مع : "الرجاء عند شد

إِنَّ مع الْعسرِ يسراً ) ٥(رِ يسراًفَإِنَّ مع الْعس{: ، واهللا جل وعال يقول"الكرب، وأنّ مع العسر يسراً
  .، فكلّما اشتد األمر انفرج} سيجعلُ اُهللا بعد عسرٍ يسراً{، } )٦(

)٢/٢٤٣(  

  

فمن ظن أنه يديل الباطل على احلق إدالةً مستقرة يضمحلّ معها احلق، أو أنكر أن يكون ما جرى 
 حلكمة بالغة يستحق عليها احلمد، بل زعم أن ذلك ملشيئة بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره

  .جمردة؛ فذلك ظن الذين كفروا، فويلٌ للذين كفروا من النار
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

أما أهلُ النفاق وأهلُ الكفر وأهل اجلهل فإنهم عند الكَرب يكفُرون باهللا عز وجلّ ويقنطون من رمحة 
م القبيحةاهللا، وهلذا لَمهم كانت هذه كلماا أصاب املسلمني يف أُحد ما أصاب.  
فمن ظن أنه يديل الباطل على احلق إدالة مستقرة يضمحلّ معها احلق، أو أنكر أن : "قال ابن القيم

  .هذا إعادة من اإلمام ابن القيم رمحه اهللا لتقرير هذه املسألة العظيمة" يكون ما جرى بقضائه وقدره
" دة؛ فذلك ظنعليها احلمد، بل زعم أن ذلك ملشيئة جمر أو أنكر أن يكون قدره حلكمة بالغة يستحق

من ظن أن اهللا يديل الباطل على احلق إدالةً مستقرة، اهللا قد يديل الباطل على احلق " الذين كفروا
 ه على احلقة، وإدالتة وليست مستقرهون أحياناً، لكن هذه اإلدالة مؤقتحلكمة، وهي أنّ أهل احلق يتنب

يطهرهم من رجس : ، يعين} وليمحص اُهللا الَّذين آمنوا{: ويتداركون اخلطأ والنقص الذي حصل فيهم
، ولَما } من يعملْ سوءاً يجز بِه{: الذنوب واملعاصي مبا نزل عليهم من العقوبة، كما قال سبحانه وتعاىل



أينا مل يعمل سوءاً يا رسول اهللا؟، فقال رسولُ اهللا صلَّى :  قال- رضي اهللا تعاىل عنه- بكرشق على أيب
لَّمسو هلَيع ك الألوى؟: "اللَّهصيبت ب؟، ألستصنت ن؟، ألستحتز فذلك ما : "بلى، قال: ، قال" ألست

  " .تجزون به
ه املؤمن وهو حيبجازي عبده؛ من أجل أن خيلِّصه من هذا الذنب، فاهللا جل وعال قد يه حيبه، ويعاقبه ألن

  .حىت يوايفَ ربه طاهراً نقيا ويدخل اجلنة
أما الكافر عدو اهللا فإنّ اهللا يصب عليه النعم لالستدراج ويمسك عنه العقوبة حىت يوايف القيامة وهو 

  .سبحانه وتعاىلحمملٌ بالذّنوب فيكون من أهل النار، هذه حكمة اهللا 
ملاذا الكُفّار ينعمون باحلضارة والصناعات، واجلو الطيب، والبيئة الطيبة، والفواكه، : بعض الناس يقول

واألشجار، واحملاصيل، واملسلمون يف هذه احلالة، مث يذهب به ظن السوء إىل أن يظن أنّ الكفّار على 
  احلق، وأنّ اهللا راضٍ

)٢/٢٤٤(  

  

لناس يظنون باهللا ظن السوء فيما خيتص م، وفيما يفعله بغريهم، وال يسلم من ذلك إالَّ من وأكثر ا
  .عرف اهللا وأمساءه وصفاته وموجب حكمته ومحده

  .فليعتنِ اللّبيب الناصح لنفسه ذا، وليتب إىل اهللا، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء
شت؛ لرأيت عنده تعنن فتشت مه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاولو فتتاً على القدر ومالمةً له، وأن.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .عنهم، وأنّ املسلمني ليسوا على حق وأنّ اهللا ساخطٌ عليهم، مث قد يرتد عن الدين

عطيه إالّ ملن حيبه ال يوأما الدين فإن ،فاهللا جل وعال يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب.  
وليس إنزال النعم أو إنزال النقَم دليالً على احملبة أو على البغض والكراهة وإنما هو ابتالء وامتحان، 

وال يحسبن الَّذين كَفَروا أَنما نملي {: فقد يعاقب اهللا من حيبه وقد ينعم على من يبغضه يف هذه الدنيا
 فُِسهِمأَنل ريخ ملَههِنيم ذَابع ملَهوا إِثْماً واددزيل مي لَهلما نم١٧٨(إِن( {.  

فهذا جيب أن يكون من املؤمن على بال، لكن ما يدرك هذا إالّ أهل الفقه وأهل العلم وأهل البصرية 
  .وأهل النظر الصائب

أمله تأمالً جيداً، وهو أمر أفعالِ اهللا فيت" فليعنت اللبيب الناصح لنفسه ذا: "مث قال ابن القيم رمحه اهللا
تعاىل يف عباده، وليعلم أنه ال يفعل شيئاً إالّ حلكمة وقضاٍء وقدر، ما جيري يف هذا الكون شيء إالّ حلكمة 

وقضاء وقدر، ومل يعد اهللا سبحانه وتعاىل بوعد إالّ وال بد أن يقع، ويتأمل اإلنسان نفسه حيال هذه 
وأكثر : " تقولُ نفسه إذا رقع شيء مما يكره به أو بغريه، وهلذا يقول اإلمام ابن القيمماذا: احلوادث



  ".الناس يظنون باهللا ظن السوء فيما خيتص م، وفيما يفعلُه بغريهم
كما " ولو فتشت من فتشت؛ لرأيت عنده تعنتاً على القدر ومالمة له: "وهذا موجود يف بعض بين آدم

  . إبليس، وما نتج عن تكبر إبليس وتعنته على اهللا جل وعالكان من
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  فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سامل؟
  وإالَّ فإني ال إخالُك ناجياً... فإنْ تنج منها تنج من ذي عظيمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
يف أفعاله سبحانه وتعاىل ويف تصرفه يف ملكه جل وكذلك بالنسبة ملن تشبه به يف االعتراض على اهللا 

  .وعال، وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا
: جيب على اإلنسان أن ال يزكِّي نفسه أبداً، يقول اهللا جل وعال" وفتش نفسك هل أنت سامل؟ : "مث قال

}كُمفُسكُّوا أَنزفَال ت { ،}كُّونَ أَنزي ينإِلَى الَّذ رت يالً أَلَمونَ فَتظْلَمال ياُء وشي نكِّي مزلِ اُهللا يب مهفُس
ميدح نفسه ويعجب بنفسه، ويظن أنه كامل، وأنه من : ، فاإلنسان ال يزكِّي نفسه، مبعىن} )٤٩(

  .األخيار، بل دائماً اإلنسان يتهم نفسه بالتقصري يف حق اهللا تعاىل
فاملراد بتزكية النفس هنا } )٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها{:  على أصحاا يف قولهأما التزكية اليت أثىن اهللا تعاىل

تطهريها باألعمال الصاحلة وترك األعمال السيئة، هذه تزكية النفس، شغلُها باألعمال الصاحلة وجتنيبها 
  .لألعمال السيئة

 تزكية مأمور ا وهي اإلصالح والتوبة اإلعجاب واملدح للنفس، وهناك: فهناك تزكيةٌ منهي عنها وهي
وويلٌ {: ، وتوعد اهللا الذين ال يزكون أنفسهم قال تعاىل} )٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها{: والعمل الصاحل

نيرِكشلْمكَاةَ) ٦(لونَ الزتؤال ي ينين} الَّذكاة هنا: قال بعض املفسرآلية تزكية النفس، ألن ا: املراد بالز
} )٤(والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ{: مكية، والزكاة باألموال مل تكن نزلت إالّ يف املدينة، ويف قوله تعاىل

، فتزكية النفس باألعمال الصاحلة - أيضاً-زكاة النفس، ألنّ اآلية مكية: واملراد بالزكاة هنا: قالوا
  .مطلوبة مأمور ا

ال تشتغل بعيوب الناس وتنسى نفسك، فتش نفسك هل : يعين" ت سامل؟فتش نفسك هل أن: "وقوله
  .أنت سامل من هذا التعنت واملالمة على القدر واالعتراض على اهللا سبحانه وتعاىل يف احلوادث؟

  .من هذه املصيبة: يعين" فإنْ تنج منها: "قوله
  لُك ناجياًوإالَّ فإني ال إخا... فإنْ تنج منها تنج من ذي عظيمة 



  .ال أظنك تنجو من هذه الفتنة: يعين
  فهذا الباب يف احلقيقة باب عظيم، وباب جليل، ومن أحب املزيد من هذا
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يف كالمه على غزوة أُحد، وما جرى فيها من احملنة على املسلمني، " زاد املعاد"الكالم الطيب فلرياجع 
  .وما قاله املنافقون يف هذه الغزوة

  :يستفاد من هاتني اآليتني وتفسريمهاف
  .أنّ حسن الظن باهللا عز وجلّ واجب من واجبات التوحيد: أوالً
أن سوء الظن باهللا سبحانه وتعاىل ينايف التوحيد أو ينايف كمالَه، ينايف أصلَه إذا زاد وكثُر واستمر، : ثانياً

اً أو خاطراً يف النفس فقط وال يتكلّم به بلسانِه، أما إنْ أو ينايف كمالَه إذا كان شيئاً عارضاً أو شيئاً خفيف
  .تكلّم به بلسانِه فإنه يكونُ منافياً للتوحيد

إثبات القضاء والقدر، وأنّ ما جيري من املصائب واحملاب واملكروهات واملالذ كلُّه بقضاء اهللا : فيه: ثالثاً
  .وقدره
 وسلَّم ليس له من األمر شيء، فال يتعلق به صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأنما أن النيب صلَّى اللَّه علَيه: رابعاً

لَيس لَك من {: يتعلّق باهللا، ألنّ األمر كلَّه هللا جل وعال، ال للرسول وال لغريه، قد قال اهللا جل وعال له
 مهذِّبعي أَو هِملَيع وبتي ٌء أَويرِ شونَالْأَممظَال مهعلى أقوام } )١٢٨(فَإِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهملا دعا ص ،

لَيس لَك من الْأَمرِ شيٌء أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم {: من أهل مكّة فعاتبه اهللا قال
سالمهم، وصاروا من قُواد اجلهاد يف ، وقد تاب اهللا عليهم وأسلموا، وحسن إ} )١٢٨(ظَالمونَ
  .اإلسالم
 عليه الصالة -أنّ األمر هللا سبحانه وتعاىل، فال يتعلّق إالّ باهللا جل وعال، أما الرسول: فهذا فيه
 فإنه رسولُ اهللا، هو مبلِّغٌ عن اهللا تعاىل رساالته، وهذه وظيفة الرسل عليهم الصالة والسالم -والسالم

  .بيد اهللالبالغ واألمر 
  .إثبات احلكمة يف أفعال اهللا سبحانه وتعاىل، وأنّ اهللا ال يفعل شيئاً عبثاً: فيها: خامساً
أنّ وعد اهللا جل وعال البد أن يتحقّق، وال يتخلّف وعد اهللا سبحانه وتعاىل أبداً، وهو : فيها: سادساً

 املشارق واملغارب؟، أليس بلغ هذا وعد بأنّ هذا الدين سيظهر، وماذا كان الواقع؟، أليس الدين ظهر يف
فارس والروم وبالد الشرق : الدين مبلغ الليل والنهار؟، أليست دخلت فيه دول األرض الكربى

ليظْهِره علَى {: والغرب، هل بقي يف األرض مكان مل يصل إليه هذا الدين؟، هذا وعد اهللا عز وجلّ
شالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهومل ينته أمره بوقعة أحد كما ظن ذلك املنافقون} رِكُونَالد.  
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  :]الباب الستون[ 
  باب ما جاء يف منكري القدر* 

والذي نفس ابن عمر بيده؛ لو كان ألحدهم مثل أحد ذهباً، مث أنفقه يف سبيل اهللا؛ ما : "وقال ابن عمر
  ".قبله اهللا منه، حىت يؤمن بالقدر

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الباب عقده الشيخ رمحه اهللا ليبين أنّ اإلميان بالقدر من اإلميان بربوية اهللا، وأنّ من أنكر القدر فقد 

أشرك يف توحيد الربوبية، فاإلميان بالقدر من اإلميان بالربوبية، فالذي ال يؤمن به فإنه ال يؤمن بربوبية اهللا 
ه وعلمه وأنكر أن يكون ما جيري يف هذا الكون بتقدير اهللا ومشيئَته، سبحانه وتعاىل، ألنه جحد قدر

  .ووصف اهللا تعاىل باجلهل وبالعجز، إىل غري ذلك
  .إذا أحطت مبقداره): قدرت الشيء أقدره(مصدر : والقدر

للّوح احملفوظ، إحاطة اهللا سبحانه وتعاىل باألشياء وعلمه ا قبل كونِها، مث كتابته هلا يف ا: فالقدر هو
: فكلّ ما يقع يف هذا الكون فهو داخلٌ يف علم اهللا سبحانه وتعاىل األزيل وفيما كتبه يف اللّوح احملفوظ

ما أَصاب من {، } ما أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ وال في أَنفُِسكُم إِلَّا في كتابٍ من قَبلِ أَنْ نبرأَها{
 ةيبصمهقَلْب دهبِاِهللا ي نمؤي نماِهللا و ج } إِلَّا بِإِذْنفكلُّ شيٍء بقضاء اهللا وقدره ومشيئته وإرادته، ال خير ،

  . مكتوب يف اللّوح احملفوظ- أيضاً-عن ذلك شيٍء من األشياء، وهو
  .هذا البابويف السنة النبوية أحاديث يف الصحاح وغريها، ساق املصنف منها طَرفاً يف 

وأمجع على ذلك املسلمون، إالّ من ضلّ واحنرف عن منهج السلف مع الفرق الضالّة، وهؤالء 
  .حمجوجون بالكتاب والسنة وإمجاع اُألمة

  ابن اخلطاب رضي اهللا عنهما" وقال ابن عمر: "قال
  .مر وأمهيتهأقسم عبد اهللا بن عمر باهللا سبحانه وتعاىل لتأكيد األ" والذي نفس ابن عمر بيده"
سبب مقالة ابن " لو كان ألحدهم مثلُ أحد ذهباً مث أنفقَه يف سبيل اهللا ما قبِلَه اهللا منه حىت يؤمن بالقدر"

أنه لَما وجد يف آخر حياته رضي اهللا عنه من ينكر القدر، وسئل عن ذلك، أجاب ذا : عمر هذه
  .اجلواب
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اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، : "ى اللَّه علَيه وسلَّممث استدل لقول النيب صلَّ
  .رواه مسلم" . وتؤمن بالقدر خريه وشره 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك أنه ظهر بالبصرة يف آخر عصر الصحابة بعد عهد اخللفاء الراشدين وبعد خالفة معاوية بن أيب 

ضي اهللا عنه ويف آخر حياة ابن عمر وابن عباس وغريِمها من الصحابة ظهر بالبصرة رجلٌ يقال سفيان ر
لَما ظهرت هذه : معبد اجلُهين، ينكر القدر، وكان يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرمحن احلميري: له

، وهكذا "سأَل أول من نلقى من الصحابةسن: "املقالة بالبصرة قدما إىل احلجاز حاجني أو معتمرين، وقاال
املسلمون قدمياً وحديثاً إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إىل علمائهم ويسألوم، وال يستقلّون باألمر، أو 
يكون لكلّ واحد منهم رأي، أو ينقسمون إىل مجاعات وأحزاب، كلٌّ له قول، هؤالء جاءوا من البصرة 

احدة مع ما يف ذلك من مشقّة السفر وطول املسافة، ألنّ األمر عظيم، إىل مكّة املكرمة بقصد مسألة و
، وقد - رضي اهللا تعاىل عنهما-عبد اهللا بن عمر: جيب الرجوع إىل أهل العلم فيه، فكان أول من لقيا

يا : االوفّقهما اهللا هلذا الصحايب، العالم اجلليل، لقياه وهو يدخلِ إىل املسجد احلرام، فأمسكا بكتفَيه، فق
  .أبا عبد الرمحن، حدث عندنا يف البصرة رجلٌ يقول كذا وكذا

  .هؤالء الذين ينكرون القدر: أي" لو كان ألحدهم: "أنه أقسم باهللا: فكان جواب عبد اهللا بن عمر
  .هذا أبلغ تقدير وأكثر تقدير" مثل أحد ذهباً"
ن أعظم النفقات أجراً، فهو مبلغٌ كبري صرِف يف النفقة يف اجلهاد يف سبيل اهللا م" مث أنفقه يف سبيل اهللا"

مصرف عظيم، يرجى لصاحبِه األجر العظيم، ولكن هؤالء إذا أنفقوا هذا املبلغ يف هذا املصرِف العظيم 
: وهم ينكرون القدر فإنّ اهللا ال يتقبلُه منهم، ألنهم مل يؤمنوا باهللا عز وجلّ، واهللا ال يقبل إالّ من املؤمنني

  .فدلّ هذا على كفرهم، ألم مل يؤمنوا بالقضاء والقدر"  قبله اهللا منه حىت يؤمن بالقدرما"
مل يقل هذا القول من عنده بل لَما قال هذه املقالة العظيمة، ذكر دليلَها : أي.. إخل" مث استدل : "وقوله

 يف اإلسالم فالبد أن يذكُر دليلَه من كتاب من سنة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فكلُّ من قال قوالً
  .اهللا أو من سنة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فإن مل يكن له دليل فإنه مردود عليه
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م ولذلك ابن عمر لَما ذكر هذه املقالة وهذا اجلواب ذكر دليلَه من سنة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
بينما حنن جلوس عند النيب صلَّى اللَّه علَيه : قال"عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه، " حدثين أيب: "فقال

وسلَّم إذ طلع علينا رجلٌ شديد سواد الشعر، شديد بياض الثّياب، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفُه 
لَيع لَّى اللَّهيب صا أحد، فجلس إىل النوأسند ركبتيه إىل ركبتيهمن ،لَّمسو أسند ركبتيه إىل ركبيت : يعين" ه



تأدباً مع رسول " ووضع يديه على فخذيه"النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مقابِالً له جلوس املتعلِّم من املعلِّم، 
 إله إالّ اهللا وأنّ حممداً رسولُ أن تشهد أن ال: اإلسالم: يا حممد أخربين عن اإلسالم؟، قال: وقال"اهللا، 

صدقت، : اهللا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً، فقال
، "صدقت: "، ألن من العادة أنّ السائل ال يكون عنده علم، فكونه قال"فعجبنا له يسألُه ويصدقُه: قال

  .اً باجلوابهذا دليلٌ على أنه كان عامل
اإلميان أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، : أخربين عن اإلميان؟، قال: "مث قال

  .فعجبنا له يسألُه ويصدقُه: صدقت، قال: وتؤمن بالقدر خريِه وشره، قال
: تكن تراه فإنه يراك، قالأن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل : اإلحسان: أخربين عن اإلحسان؟، قال: مث قال

ما : "مىت قيام الساعة؟، قال الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: يعين" صدقت، فأخربين عن الساعة؟
أنا ال أدري وأنت ال تدري مىت تقوم الساعة، ألنّ هذا من علم : أي" املسؤولُ عنها بأعلم من السائل

ه، ال يعلمه أحد، ال ملَك مقرب وال نيب مرسل، ال أفضل املالئكة وهو اهللا سبحانه وتعاىل الذي اختص ب
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهجربيل، وال أفضل البشر وهو حممد ص.  

أن : قال"عالمات الساعة اليت إذا حصلت فإنّ قيام الساعة قريب، : "أي" فأخربين عن أماراا؟: قال"
مث خرج الرجل، : قال. ن ترى احلُفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون يف البنيانتلد اَألمة ربتها، وأ

هذا جربيل أتاكُم : "قال. ، فخرجوا يطلُبونه فلم جيدوه" اطلبوا السائل: "ولبثنا ملياً، مث قال الرسول
ريق السؤال واجلواب متثّل صورة بشرٍ، وجاء من أجل أن يعلِّم الصحابة دينهم عن ط" يعلِّمكم دينكم

  .يبنه وبني رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهم يسمعون

)٢/٢٥٠(  

  

، " وأن تؤمن بالقدر خريِه وشره: "وذكر يف آخره" أخربين عن اإلميان: "قولُه: والشاهد من هذا احلديث
  .حسانذكر ستة أركان لإلميان، ومخسة أركان لإلسالم، وركناً واحداً لإل

التصديق اجلازم بوحدانية اهللا سبحانه وتعاىل، واستحقاقه للعبادة : اإلميان باهللا، وهو: فأركان اإلميان
اإلميان بتوحيد الربوبية، واإلميان بتوحيد : وحده ال شريك له، وذلك يشمل أنواع التوحيد الثالثة

  .اُأللوهية، واإلميان بتوحيد األمساء والصفات
  .وعاً من هذه األنواع مل يكن مؤمناً باهللا عز وجلّفمن جحد ن

اإلميان بالقدر، ألنه من توحيد الربوبية، ومن أفعال اهللا سبحانه وتعاىل، فهو داخلٌ يف : ويدخل يف ذلك
  .توحيد الربوبية، لكنه أفرده بالذكر تأكيداً له

يسبحونَ اللَّيلَ {:  نور، خلقهم لعبادتهتؤمن أنّ هللا مالئكة، خلقهم سبحانه وتعاىل من" : ومالئكته"



، ينفّذون أوامره سبحانه وتعاىل يف ملكه، كلّ نوعٍ من املالئكة له عملٌ خاص } )٢٠(والنهار ال يفْترونَ
يف هذا الكون يأمر اهللا تعاىل به، فمنهم من هو موكّل بالوحي، وهو جربيل عليه الصالة والسالم، ومنهم 

وكّل بالقطر والنبات، وهو ميكائيل، ومنهم من هو موكّل بالنفخ يف الصور، وهو إسرافيل، من هو م
، وهو امللك الذي يأيت إىل اجلنني يف بطن أُمه - بطون اُألمهات-ومنهم من هو موكّل باألجنة يف البطون

رزقه، وأجله، وعمله، بكتب : حينما يكمل الشهر الرابع فينفخ فيه الروح، مث يؤمر بأربع كلمات
  .وشقي أو سعيد

كراماً ) ١٠(وإِنَّ علَيكُم لَحافظني{: ومنهم من هو موكّل حبفظ أعمال بين آدم خريِها وشرها، وكتابتها
بِني١١(كَات (َلُونفْعا تونَ ملَمعي)١٢( {.  

بات من بينِ يديه ومن خلْفه يحفَظُونه من أَمرِ لَه معقِّ{: ومنهم من هو موكّل حبفظ بين آدم من املؤذيات
  .} اِهللا

  .إىل غري ذلك من األعمال اليت ال يعلمها إالّ اهللا سبحانه وتعاىل
فاإلميان باملالئكة من اإلميان بالغيب، ألننا ال نراهم ولكن اهللا أخربنا عنهم وأخربنا عنهم رسولُه صلَّى 

  .يه وسلَّم، فنحن نؤمن ماللَّه علَ
  .ومن مل يؤمن باملالئكة أو مل يؤمن ببعضهم؛ فإنه كافر باهللا عز وجلّ

)٢/٢٥١(  

  

التوراة واإلجنيل والقُرآن والزبور، وصحف : الكتب اليت أوحاها اهللا تعاىل إىل رسله، مثل: وهي" وكتبه"
، - عليه الصالة والسالم-هللا على رسله بواسطة جربيلإبراهيم، إىل غري ذلك من الكتب اليت يرتّهلا ا

  .فيها أوامر اهللا سبحانه وتعاىل ونواهيه، وفيها إصالح البشرية
قُولُوا آمنا بِاِهللا وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم {: فمن مل يؤمن بالكتب من أوهلا إىل آخرها فإنه كافر

اعمإِسو نيب قفَرال ن هِمبر نونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسيلَ و
  .، فالبد من اإلميان جبميع الكُتب} )١٣٦(أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ

  .ن والوثنيون فهم أكفر اخللْقفمن مل يؤمن بالكتب أصالً وهم الدهريو
  .ومن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها كاليهود والنصارى فهم كفّار أيضاً

أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ {: اإلميان جبميع الكتب من أوهلا إىل آخرِها: إنما اإلميان هو
  .} م إِلَّا خزي في الْحياة الدنيافَما جزاُء من يفْعلُ ذَلك منكُ

  .فالذي يكفُر بكتابٍ واحد من كتب اهللا يكون كافراً باجلميع
كذلك جيب اإلميان جبميع الرسل من أوهلم إىل آخرهم، من مسى اهللا منهم ومن مل يسم، نؤمن " ورسله"



  .- عليهم الصالة والسالم-جبميع الرسل
ر ببعضهم فهو كافر باجلميع، كحالة اليهود والنصارى الذين يكفُرون مبحمد فمن آمن ببعضهم وكف

  .- عليهما الصالة والسالم-صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، واليهود يكفُرون بعيسى ومبحمد
- أغرق يف الكفر وأبعد يف الكفر: وكذلك من مل يؤمن بالرسل أصالً كالوثنيني والدهريني واملالحدة

  .-والعياذ باهللا
ما بعد املوت مما أخرب اهللا تعاىل به وأخرب به : يوم القيامة، جيب اإلميان باليوم اآلخر، وهو" واليوم اآلخر"

رسولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من أحوال البرزخ، مث البعث والنشور، والقيام من القُبور، مث الوقوف يف 
ب، مث امليزان، مث تطاير الصحف فاملؤمن يأخذ كتابه بيمينِه وغري املؤمن يأخذ كتابه احملشر، مث احلسا

  بشماله، مث املُرور على

)٢/٢٥٢(  

  

  .الصراط، مث االستقرار يف اجلنة أو يف النار، هذا كلُّه يشمله اإلميان باليوم اآلخر
وكتبه ورسله إذا جحد البعث واليوم اآلخر كان فمن مل يؤمن باليوم اآلخر فإنه ولو امن باهللا ومالئكته 

  .كافراً باجلميع
هذا هو حملّ الشاهد، وهو أن تؤمن بقضاء اهللا وقدره، وأنه ال جيري يف هذه الكون " وتؤمن بالقدر"

  .شيٌء إالّ وقد علمه اهللا يف األزل وكتبه يف اللّوح احملفوظ وشاءه وأراده سبحانه وتعاىل مث خلقَه وأوجده
  :فاإلميان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب

اإلميان بعلم اهللا األزيل بكل شيء، وأنه يعلم سبحانه وتعاىل ما كان وما يكون وما مل يكن : املرتبة األوىل
أَلَم تر أَنَّ اَهللا يعلَم ما في {: لو كان كيف يكون، كلُّ ذلك يعلمه اهللا سبحانه، ال خيفى عليه شيء

ضِالسي الْأَرا فمو اتاولْماً{، } مٍء عياَطَ بِكُلِّ شواهللا جل وعال ال خيفى عليه شيٌء يف األرض } أَح ،
هو الْأَولُ والْآخر {، } )٥(إِنَّ اَهللا ال يخفَى علَيه شيٌء في الْأَرضِ وال في السماِء{: وال يف السماء

ناطالْبو رالظَّاهويملٍء عيبِكُلِّ ش وهمنه} )٣( و فاإلميان بأنّ اهللا عاملُ بكلّ شيء البد . ومن جحد علم
  .اهللا فهو كافر
فالذي ينكر الكتابة يف اللّوح احملفوظ مل يكن . أن اهللا كتب يف اللّوح احملفوظ كلّ شيء: املرتبة الثانية

  .درمؤمناً باهللا سبحانه وتعاىل ومل يكن مؤمناً بالق
  .إرادة اهللا ومشيئته لألشياء، فكل شيء يقع ويوجد فهو بإرادة اهللا: املرتبة الثالثة
واُهللا خلَقَكُم وما {خلْق األشياء، فكلّ شيء يف هذا الكون فهو من خلْق اهللا سبحانه : املرتبة الرابعة

، فكلّ شيء يف هذا الكون } )٦٢(شيٍء وكيلٌاُهللا خالق كُلِّ شيٍء وهو علَى كُلِّ {، } )٩٦(تعملُونَ



فهو من خلْقه سبحانه وتعاىل، من خريٍ أو شر، من كفرٍ وإميان، طاعة ومعصية، غىن أو فقر، مرض أو 
  .صحةً، حياة أو موت، إىل غري ذلك

ه ليس شراً، لكنِ الشر بالنسبة إليه ال يكون شراً، ألنه خلقه حلكمة ووضعه يف موضعه، فهو بالنسبة إلي
وإنما هو شر بالنسبة ملن وقع عليه ومن قُدر عليه بذُنوبه ومعاصيه، فإنه شر بالنسبة للمحلّ الذي يقع 

  .عليه، أما بالنسبة هللا فهو خري، ألنه عدلٌ منه سبحانه

)٢/٢٥٣(  

  

تعاىل وإنْ كان ضرراً فاحلاصل؛ أنّ كل ما يقع يف هذا الكون فهو عدلٌ ورمحةٌ وخري من اهللا سبحانه و
  .وعقوبةً وشراً بالنسبة ملن وقع عليه ذلك

  .هذه مراتب اإلميان بالقدر، وأهل السنة واجلماعة يؤمنون ا كلّها
  :- والعياذ باهللا-أما القدرية النفاة فهم على قسمني 

إنّ : (لم اهللا، ويقولونفإنهم ينكروا ع): غُالة القدرية( ويسمون - وهم القدماء منهم-:القسم األول
، وينكرون علم اهللا القدمي األزيل "اهللا ال يعلم األشياء قبلَ وقوعها، إنما يعلمها إذا وقعت وحصلت

  .باألشياء قبلَ كونِها
قد كفروا وخرجوا من امللّة، ألم أنكروا علم اهللا سبحانه وتعاىل، ومن أنكر علم اهللا : فيكونون بذلك

  .فهو كافر
إنّ اهللا مل يقدر هذه األشياء وإنما الناس هم الذين : من يقر بعلم اهللا األزيلّ، لكن يقول: م الثاينالقس

يفعلوا ويستقلّون بإجيادها وخلقها، كلٌّ خيلق فعل نفسه وهؤالء أخف من األولني، لكنهم ضالّل، 
  .ألنهم أنكروا خلق اهللا، وهم متأخروا القدرية

  ".خالق اخلري والشر: إنّ الكون له خالقَان: "، ألنّ اوس يقولون)وس هذه األمةجم(ولذلك مسوا 
، أثبتوا خالقين كثريين، "إنّ اهللا مل خيلق أفعال العباد، وإنما هم الذين خلقوها: "واملعتزلة الذين يقولون

  .القين كثريينوصاروا شرا من اوس، ألنّ اوس إنما أثبتوا خالقَين وهؤالء أثبتوا خ
وال جيوز للمسلم أن يدخل يف تفاصيل القدر ويفتح على نفسه باب الشكوك واألوهام، بل يكفيه أن 
يؤمن بالقدر كما أخرب اهللا سبحانه وتعاىل وكما أخرب رسولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنّ كلَّ شيء بقضاء 

ملاذا كذا وملاذا كذا، ألنه لن يصل إىل نتيجة، ألنّ األمر : لةاهللا وقدره، وال يدخل يف التفاصيل واألسئ
سر ال يعلمه إالّ اهللا سبحانه " القدر سر اهللا : "- رضي اهللا تعاىل عنهما-كما يقول عبد اهللا بن عباس

  .وتعاىل



لدليل من أن نؤمن به، وال ندخل يف تفاصيله، بل نكتفي باإلميان به على ما جاء يف ا: فالواجب علينا
  .كتاب اهللا وسنة رسوله

)٢/٢٥٤(  

  

يا بين، إنك لن جتد طعم اإلميان حىت تعلم أن ما أصابك مل يكن : وعن عبادة بن الصامت؛ أنه قال البنه
  .ليخطئك، وما أخطأك مل يكن ليصيبك

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
لذي كلّفنا به، ومل نكلّف بالبحث عن القدر، هذا ا. وعلينا العمل بطاعة اهللا وامتثال أمره واجتناب يه

  .ما قُدر لنا فسيحصل: وال نترك العمل ونقول
يا رسول : لذلك لَما أخرب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنّ كلّ أحد مقرر مكانه من اجلنة أو من النار قالوا

، وأنزل اهللا " اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له: "يه وسلَّماهللا إالَ نتكل على كتابنا؟، قال صلَّى اللَّه علَ
وأَما من بخلَ ) ٧(فَسنيسره للْيسرى) ٦(وصدق بِالْحسنى) ٥(فَأَما من أَعطَى واتقَى{: تعاىل

  .} )١٠(فَسنيسره للْعسرى) ٩(وكَذَّب بِالْحسنى) ٨(واستغنى
العمل واإلميان بالقضاء والقدر، وأنت قادر على العمل، وممكّن من العمل، فعليك : فأنت املطلوب منك

أن تعمل اخلري وتترك الشر، وتتوب من السيئات وتكثر من احلسنات، هذا املطلوب منك، أما البحث 
 هذه املخاصمات فهذا يؤدي إىل يف هذه األمور اليت ال يعلمها إالّ اهللا سبحانه وتعاىل والدخول يف

الضالل ويؤدي إىل التيه، ألنّ اهللا سبحانه وتعاىل مل يطلُب منا هذه األشياء، وإنما أمرنا بالعمل، هذا 
  .الذي أمرنا اهللا به، أمرنا باإلميان وأمرنا بالعمل، هذا املطلوب من املسلم

من السابقني األولني إىل اإلسالم، وأحد النقباء الصحايب اجلليل، " وعن عبادة بن الصامت: "قوله
  .املعروفني

يا أبت : وهو الوليد بن عبادة بن الصامت قال له ذلك عند وفاته ملا قال له ابنه الوليد" أنه قال إلبنه"
  .أقعدوين، فأقعدوه، فقال هذا احلديث يف القدر: أوصين، فقال

: ، وذلك من أجل العطف والشفقة، مثل قول لقمان)ابن( تصغري) بين(هذه حرف نداء، و): يا" (يا بين"
، فاألب يوصي أوالده بتقوى اهللا عز وجلّ، } يا بني أَقمِ الصالةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ{

إصالح العقيدة وبالتمسك بالدين والعقيدة، هذا من واجب اآلباء حنو أبنائهم، أن يوصوهم بتقوى اهللا وب
  .وبالتمسك بالدين واألخالق الفاضلة

)٢/٢٥٥(  

  



رب، : فقال. اكتب: إن أول ما خلق اهللا القلم، فقال له: "مسعت رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول
  " .اكتب مقادير كل شيء حىت تقوم الساعة: وماذا أكتب؟ قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
"صيبكإنطعم " ك لن جتد طعم اإلميان حىت تعلم أنّ ما أصابك مل يكن ليخطئك، وما أخطأك مل يكن لي

حالوته ولذته، وذلك ألنّ اإلنسان إذا آمن أنّ ما جيري عليه فهو بقضاء اهللا وقدره؛ فإنه : اإلميان
أنّ هذا بقضاء اهللا وقدره، يستريح، ال جيزع عند املصيبة، وال يفرح فَرح بطَرٍ عند النعمة، ألنه يؤمن 

ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْن اِهللا ومن {: فريتاح ضمريه وتطمئن نفسه وال جيزع وال يسخط، قال تعاىل
يملٍء عياُهللا بِكُلِّ شو هقَلْب دهبِاِهللا ي نمؤصيبه املصيبة فيعلم أ: "، قال علقَمة} )١١(يها من هو الرجل تن

  ".عند اهللا فريضى ويسلِّم
فمن آمن بالقضاء والقدر فإنه جيد طعم اإلميان وراحة اإلميان عند الشدائد واملصائب واملنغصات، فال 

  .يكون فيه جزع وال تسخط وال تضايق، وإنما يؤمن أنّ هذا قضاء وقدر وأنه البد منه
فإذا أصابه شيء فإنه جيزع ويسخط ويلوم . ح يف قلق ويف همأما الذي ال يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يصب

  .ملاذا مل أعمل كذا؟، ليتين عملت كذا، ليتين فعلت كذا، مث يصبح يف عذاب أشد من أمل املصيبة: نفسه
اكتب، : لهإنّ أولَ ما خلَق اهللا القلم، فقال : "مسعت رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول: "مث قال
خلق من خلق اهللا سبحانه وتعاىل، ال يعلم مقداره وصفته وكيفيته : القلم هو" رب، وماذا أكتب؟: فقال

  .إالّ اهللا سبحانه وتعاىل، ألنه من عامل الغيب
  .قلم، وفيه كتابة، وفيه مكتوب فيه وهو اللّوح احملفوظ: اللوح احملفوظ، ففيه: واملكتوب فيه هو

أنّ كلّ ما جيري يف هذا الكون فهو : فهذا فيه" ب مقادير كلّ شيء حىت تقوم الساعةاكت: فقال له"
 يف اللّوح احملفوظ، من أول اخللق إىل آخر اخللق، حتى تقوم الساعة، ال - بقلم املقادير-مكتوب بالقلم

بل، ال من اخلري وال خيرج عن هذا شيٌء يف هذا الكون أبداً، ال يف املاضي وال يف احلاضر وال يف املستق
  .من الشر، ال من احملبوب وال من املكروه، كلّه مكتوب والبد أن يقع

)٢/٢٥٦(  

  

  " .من مات على غري هذا فليس مني : "يا بين، مسعت رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 هلَيع لَّى اللَّهوقوله صلَّمسل ما خلق اهللا القلم: "ول املخلوقات، " إنّ أويدلّ بظاهره على أنّ القلم أو
ولكن هناك أحاديث تدلّ على أنّ العرش هو أول املخلوقات مثل حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا 

رشه كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة وكان ع: "عنهما قال



وغريمها ما يدلّ على أنّ أول " الصحيحني"، وكذلك يف حديث عمران بن حصني يف " على املاء
املخلوقات هو العرش، وهذا احلديث دلَّ على أن أول املخلوقات هو القلم، فكيف اجلمع بني 

  .األحاديث؟
  :اختلف العلماء يف ذلك على قولني

: عرش، وأنّ القلم خلق بعده، فيكون قوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأنّ أول املخلوقات هو ال: القول األول
أن الكتابة متعقِّبة خللق القلم، فهي جارية من أول ما " " اكتب: إنّ أول ما خلق اهللا القلم، فقال له"

  .خلق اهللا القلم
 مطلقاً، قبل العرش، ألنّ هذا العمل بظاهر هذا احلديث، وأنّ القلم هو أول املخلوقات: والقول الثّاين

  .هو ظاهر هذا احلديث، وهذا قولٌ جلمعٍ من أهل العلم
أنّ العرش هو أول : ولكن الراجح الذي رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وغريها هو

  .١املخلوقات، وأنّ القلم بعده
من مات على غريِ : "اللَّه علَيه وسلَّم يقوليا بين مسعت رسول اهللا صلَّى : "مث قال عبادة رضي اهللا عنه

من مات على غري اإلميان بالقضاء والقدر ومل يتب إىل اهللا سبحانه وتعاىل قبل موته فإنّ " " هذا فليس مني
ه علَيه فهذا وعيد شديد حيث تربأ منه رسولُ اهللا صلَّى اللَّ. حممداً صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بريٌء منه

لَّمسو.  
__________  

  : قال ابن القيم١
  كتب القضاء به من الديان... والناس خمتلفون يف القلم الذي 

  قوالن عند أيب العال اهلمذاين... هل كان قبل العرش أو هو بعده 
  وقت الكتابة كان ذا أركان... واحلق أن العرش كان قبل ألنه 

)٢/٢٥٧(  

  

فجرى يف تلك الساعة مبا هو كائن . اكتب: إن أول ما خلق اهللا تعاىل القلم، فقال له: "ويف رواية ألمحد
  " .إىل يوم القيامة

فمن مل يؤمن بالقدر خريه وشره؛ أحرقه : "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: ويف رواية البن وهب
  " .اهللا بالنار

يف نفسي شيء من القدر، : أتيت أيب بن كعب فقلت: "؛ قالعن ابن الديلمي" السنن "و" املسند"ويف 
  .فحدثين بشيء لعل اهللا يذهبه من قليب



  ـــــــــــــــــــــــــــــ
فجرى يف تلك الساعة مبا هو . اكتب: إنّ أول ما خلق اهللا تعاىل القلم، فقال له: "ويف رواية ألمحد: "قال

أنّ اهللا جل وعال أمر القلم : ل رواية أيب داود والترمذي، وفيهارواية أمحد مث" " كائن إىل يوم القيامة
: ، والرواية اليت قبلها"إىل يوم القيامة: "عندما خلقه أن يكتب مقادير األشياء، إالّ أنّ لفظة رواية أمحد

واملعىن واحد، الساعة ويوم القيامة مبعىن واحد، ولكن هذا من باب التأييد " إىل أن تقوم الساعة"
  .روايات بعضها ببعضلل
اإلمام احملدث، من أصحاب اإلمام مالك، توفّي على رأس املائة الثّانية، : عبد اهللا بن وهب" والبن وهب"

  .وله مؤلّفات مشهورةٌ يف احلديث والرواية
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهار: "قال رسول اهللا صآخر " فمن مل يؤمن بالقدر خريه وشره أحرقه اهللا بالن هذا نوع

من الوعيد، وهو أنّ من أنكر القضاء والقدر فإنّ اهللا يحرقه بالنار، فدلّ على أنّ اإلميان بالقضاء والقدر 
أمر واجب، وأنّ إنكاره موجب لدخول النار إما لكفره وإما لبدعته، فاملنكر للقضاء والقدر إنْ كان مع 

 عليه غُالة القدرية، ألنهم ينكرون علم اهللا جل وعال، هذا جيحد علم اهللا جل وعال فهذا كفر كما
مستأنف مل يسبق له تقدير وال : يعين" إنّ اهللا ال يعلم األشياء إالّ إذا وقعت، واألمر أُنف: "ويقولون

  .علم، هذا كفر صريح
 من الكفر، وهو ما أما إن كانوا يقرون بالعلم وينكرون القدر فهذا بدعة شنيعة والعياذ باهللا، قد تقرب

  .عليه متأخروهم
سنن "و" سنن أيب داود: "، واملراد بالسنن هنا"مسند اإلمام أمحد: "املسند هو" ويف املسند والسنن: "قال

  ".ابن ماجه

)٢/٢٥٨(  

  

لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله اهللا منك حىت تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك مل يكن : فقال
  .أك مل يكن ليصيبك، ولو مت على غري هذا لكنت من أهل النارليخطئك، وما أخط

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
عبد اهللا بن فَيروز الديلَمي، أحد كبار التابعني، وأبوه فريوز الذي : ابن الديلَمي هو" عن ابن الديلَمي"

 نسبة إىل جبل الديلَم يف بالد فارس، فأصلُه قتل األسود العنسي الذي ادعى النبوة يف اليمن، والديلمي
فارسي، ممن جاءوا إىل اليمن من الفُرس، وأسلم وحسن إسالمه، وابنه من كبار التابعني واألئمة 

  .املشهورين رمحه اهللا
  .األنصاري، الصحايب اجلليل، أقرأ الصحابة لكتاب اهللا عز وجلّ" أتيت أُيب بن كعب: " قال



هكذا طلبةُ العلم الذين يبحثون عن احلقيقة، ويبحثون عن العلم " يف نفسي شيٌء من القدر: تفقل"
النافع إذا أشكل عليهم شيء، ال يعتمدون على رأيِهم، وإنما يرجعون إىل أهل العلم، فهذا ابن الديلمي 

  .رجع إىل الصحابة لَما أشكل عليه أمر القدر
خربين بشيء عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ألنّ أُيب بن كعب من خواص أ: يعين" فحدثين بشيء"

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسول صصحابة الر.  
هذا دليلٌ على أنّ اإلشكال يزول بالعلم، وعلى أن الوساوس تزول بالعلم " لعلّ اهللا أن يذهبه من قليب"

 العلم، والعلم إنما يطلب عند أهله، ال يطلب من املتعاملني واملبتدئني والصحافيني النافع، ال شفاء هلا إالّ
الذين يعتمدون على قراءة الكتب، هؤالء قُراء، وليسوا علماء، وما يخطئون فيه أكثر مما يصيبون، 

  .فالبد من الرجوع إىل أهل العلم الراسخون يف العلم
ألنّ العمل وإن كان جليالً فإنه ال " هباً ما قبله اهللا منك حىت تؤمن بالقدرلو أنفقت مثل أُحد ذ: فقال"

اإلميان بالقضاء والقدر، ألنه من أركان العقيدة، كما : يقبل إالّ إذا صحت العقيدة، ومن صحة العقيدة
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صيف حديث عمر بن اخلطّاب يف سؤاالت جربيل للن مر.  

  اهللا" وتعلم أنّ ما أصابك مل يكن ليخطئك، وما أخطأك مل يكن ليصيبك"

)٢/٢٥٩(  

  

فأتيت عبد اهللا بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت؛ فكُلُّهم حدثين مبثل ذلك عن النيب : قال
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهصحيحه"حديث صحيح، رواه احلاكم يف "ص."  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 رضي اهللا عن -، تطابقت كلمة أيب بن كعب مع كلمة ابن عمر ومع كلمة عبادة بن الصامت !أكرب

، ألنهم يأخذون من مصدر واحد وهو سنة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وال يقولون شيئاً -اجلميع
  .من عند أنفسهم

 مطابِق حلديث رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه - أيضاً-هذا" ن أهل النارولو مت على غري هذا لكنت م"
  " .من مل يؤمن بالقدر خريه وشره أحرقه اهللا بالنار: "وسلَّم الذي مر قريباً

هؤالء أقطاب من أقطاب العلم، " فأتيت عبد اهللا بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت : "قال
  . صلَّى اللَّه علَيه وسلَّممن صحابة رسول اهللا

أنّ أُيب بن كعب أحاله إىل عبد اهللا بن مسعود، ولَما أجابه عبد اهللا بن مسعود أحاله على حذيفة : ويروى
بن اليمان، ولَما أجابه حذيفة بن اليمان أحاله على زيد بن ثابت، فكلّ واحد منهم يحيلُه على أخيه 

  .لبِهألجل أن يزول ما يف ق



أنّ اإلميان بالقضاء والقدر " فكلهم حدثين مبثل ذلك عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "يقول ابن الديلمي
أمر البد منه، وال يقبل اهللا من أحد عمالً إالّ به، ومن مل يؤمن به فهو من أهل النار، نسأل اهللا العافية 

  .والسالمة
  :ديث اليت أوردها املصنف رمحه اهللا يف هذا الباب فوائد عظيمةفيستفاد من هذه األحا

  .وجوب اإلميان بالقضاء والقدر، وأنّ ذلك من أركان اإلميان الستة: الفائدة األوىل
أنّ اهللا سبحانه وتعاىل كتب مقادير األشياء يف اللوح احملفوظ بعد علمه ا سبحانه وتعاىل : الفائدة الثانية

  .ثُبوت كتابة القدر يف اللّوح احملفوظ: أزالً، ففيه
أنّ القلم من أول املخلوقات، وهل هو قبل العرش أو بعده؟، على القولني السابقني، : الفائدة الثالثة

  .أن العرش هو السابق: والراجح
ن ينكر العلم، أنّ من مل يؤمن بالقضاء والقدر فهو إما كافر وإما مبتدع، إما كافر إنْ كا: الفائدة الرابعة

  :أو مبتدع إنْ كان ال ينكر العلم، وذلك ُألمور

)٢/٢٦٠(  

  

  .أنّ اهللا ال يقبلُ منه النفقة يف سبيله ولو كثرت: أوالً
  .براءة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم منه: ثانياً
  " .ى غري هذا لكنت من أهل النارلو مت عل" ، " أحرقه اهللا بالنار: "أنّ اهللا توعده بالنار: ثالثاً

  .فهذه األمور الثالثة كلّها تدلّ على شناعة إنكار القضاء والقدر
يف احلديث دليلٌ على وجوب الرجوع إىل أهل العلم عندما يعرِض لإلنسان مشكلة، : الفائدة اخلامسة

} لوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ال تعلَمونَفَاسأَ{: فإنها ال تزول إالّ بالرجوع إىل أهل العلم، وذلك لقوله تعاىل
.  

يف هذه األحاديث دليلٌ على أنّ أهل العلم ال يقولون إالّ مبا دلّ عليه الدليل من كتاب : الفائدة السادسة
يل اهللا وسنة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فابن عمر استدلّ باحلديث الذي رواه أبوه يف دخول جرب

، وحذيفة بن " وتؤمن بالقدر خريِه وشره: "على النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وسؤاله إياه، ويف آخره
  " .من مات على غري هذا فليس مني: "مسعت رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول: اليمان يقول

الد حابة الذين ذهب إليهم ابنبن كعب، وعبد اهللا بن مسعود، وحذيفة بن : يلمي، وهمكذلك الص أُيب
اليمان، وزيد بن ثابت، كلُّهم حيدثون عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فدلّ على أنّ أهلَ العلم إذا 

تاب اهللا ومن سنة أفتوا بفتوى أو قالوا مقاالً أو أجابوا بإجابة علمية أنهم يسندوا إىل الدليل من ك



رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، السيما إذا كانت من أُمور العقائد، فإنّ العقائد توقيفية ال يصلُح فيها 
  .شيٌء من االجتهاد، وإنما هي أمور توقيفية

)٢/٢٦١(  

  

  :]الباب الواحد والستون[
  باب ما جاء يف املصورين* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ألنّ التصوير سبب من أسباب الشرك، ووسيلةٌ " كتاب التوحيد"هذا الباب عقده املصنف رمحه اهللا يف 

إىل الشرك الذي هو ضد التوحيد، كما حدث لقوم نوح لَما صوروا صور الصاحلني ونصبوها يف 
 يف األرض كان بسبب الصور جمالسهم وآل م األمر إىل أنْ عبدوهم من دون اهللا، فأولُ شرك حصل

  .وبسبب التصوير
 كانوا يعبدون التماثيل اليت هي - عليه الصالة والسالم-وكذلك قوم إبراهيم الذين بعث إليهم اخلليل

صور جمسمة لذوات األرواح، وكذلك بنو إسرائيل عبدوا التمثال الذي هو على صورة عجل صنعه هلم 
  .السامري
 سبب حلُدوث الشرك ووسيلةٌ إىل الشرك، وذلك أنه إذا صنعت الصورة على أنّ التصوير: فدلّ هذا

وعلِّقت أو نصبت وهي صور للزعماء والصاحلني والعلماء فإنها يف النهاية تعظُّم، مث الشيطان يأيت الناس 
ون هلا إنّ هذه الصور فيها نفع لكم، وفيها دفع ضرر، فيعظِّموا ويتربكون ا، ويذحب: ويقول هلم

  .وينذرون هلا، حىت تصبح أوثاناً تعبد من دون اهللا
، ألنّ هذا الكتاب يف بيان التوحيد "كتاب التوحيد"فلهذا السبب عقد املصنف رمحه اهللا هذا الباب يف 

  .وبيان الشرك ووسائل الشرك، ومن أعظم وسائل الشرك وأسبابِه التصوير ونصب الصور وتعليقها
  .من الوعيد الشديد والنهي والزجر عن ذلك: يعين" باب ما جاء يف املصورين ":فقوله رمحه اهللا

مثل هذا "" قال اهللا تعاىل: "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: "قال
مى باحلديث القُدسي، نسبةً إىل القدس وهو احلديث الذي يرويه النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن ربه يس

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهه من كالم اهللا سبحانه وتعاىل الذي رواه عنه رسوله صالطهر، ألن.  
واألحاديث القدسية معروفة عند أهل العلم، وأُلِّفت فيها مؤلّفات، جمعت فيها األحاديث القدسية، منها 

  .ا هو دون ذلكما هو صحيح، ومنها م
  ".الصحيحني "وهذا احلديث من األحاديث القدسية الصحيحة ألنه يف 
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ومن أظلم ممن : قال اهللا تعاىل: "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  .أخرجاه" قوا شعريةذهب خيلُق كخلقي؛ فليخلقوا ذرة، أو ليخلُقوا حبة، أو ليخلُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا فيه إثبات الكالم هللا عز وجلّ، وأنه يقول ويتكلّم كما يليق جبالله سبحانه " قال اهللا تعاىل: "فقوله

  .وتعاىل، ليس ككالم املخلوق، وإنما هو كالم اخلالق جل وعال
ال أحد أشد ظلماً من املصور، :  مبعىن النفي، أيهذا استفهام إنكار" ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي"

ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اِهللا الْكَذب وهو {، } ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اِهللا كَذباً{: مثل قوله تعاىل
  .ال أحد اظلم من هذا، فهو أظلم الظّاملني: أي} يدعى إِلَى الْأسالمِ

يعين بذلك املصور، ألنّ املصور حياول أن يوجد صورة تشبه الصورة اليت " خيلُق كخلقي: "قوله تعاىل
هو اُهللا الْخالق الْبارِئ {: خلقها اهللا سبحانه وتعاىل، ألنّ اهللا جل وعال تفرد باخللْق، وتفرد بالتصوير

روصكُ{، } الْمروص نسفَأَح كُمروصواتبالطَّي نم قَكُمزرو م { ،} هإِلَيو كُمروص نسفَأَح كُمروصو
ريصر، فالذي حياول أن يضع شكالً يشبه الصورة اليت خلقها اهللا جل } الْمفاهللا جل وعال هو املصو ،

صوير، وهلذا جيعل الصورة على شكل املصوه شريكاً هللا يف التر من إنسان أو حيوان، وعال جيعل نفس
فيجعل هلا رأساً ووجهاً وعينني وأنفاً وشفتني وأُذنني ويدين ورجلني، مث يلونها بالتلوينات إذا كانت 

رمساً، وإن كانت بناًء فإنه يبين متثاالً مكوناً من أعضاء وتقاطيع حياولُ ا مشاة خلق اهللا سبحانه وتعاىل 
تص به وتفرد به، فإنّ اهللا جل وعال هو اخلالق وحده، ال أحد خيلُق ومشاركة اهللا جل وعال فيما اخ

أَم جعلُوا للَّه شركَاَء خلَقُوا كَخلْقه فَتشابه الْخلْق علَيهِم قُلِ اُهللا خالق كُلِّ شيٍء وهو الْواحد {: غريه
ارالْقَه { ،}م رِبض اسا النها أَيلَوِ ياباً ولُقُوا ذُبخي اِهللا لَن وند نونَ معدت ينإِنَّ الَّذ وا لَهعمتثَلٌ فَاس

وا لَهعمتاج {.  
هو يستطيع أن يرسم شكالً أو يبين متثاالً، ولكنه ال يستطيع أن جيعله حياً متحركاً عاقالً مفكِّراً يأكُل 

  .} هذَا خلْق اِهللا فَأَرونِي ماذَا خلَق الَّذين من دونِه{: حانه وتعاىلويشرب ويعمل كما يعمل خلق اهللا سب
  .هذا أمر تعجيز وحتد، وهو حتد قائم إىل يوم القيامة" فليخلقوا ذرة: "وقوله
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 الناس عذاباً يوم القيامة أشد: "وهلما عن عائشة رضي اهللا عنها، أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
  " .الذين يضاهئون خبلق اهللا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ



  .حبة بر أو دخن أو غري ذلك من احلبوب: حبة من النبات" أو ليخلُقوا حبة"
حبة شعري، هم يستطيعون أن يعملوا صورة حبة، صورة شعرية، صورة ذرة، : أي" أو ليخلُقوا شعرية"

 ال يستطيعون أن جيعلوا فيها اخلواص اليت جيعلها اهللا يف هذا املخلوق، وإنما عمله أن يستطيع أن لكن
  .جيعل جمرد شكل ورسم أو متثال فقط

، فاهللا وحده جيعل حبة فيها خصائص احلبة من احلياة } إِنَّ اَهللا فَالق الْحب والنوى{: قال اهللا تعاىل
 احلبة فيها حياة، ولذلك إذا بذرت نبتت، وتسمى حياة منو، أما حياة احليوان فإنها والنمو والطعم، ألنّ

حياةُ حركة، وهذه يف ذوات األرواح، وحياةُ منو وهي يف : تسمى حياة حركة، فاحلياة على قسمني
  .احلبوب والبذور اليت جعلها اهللا سبحانه وتعاىل إلنبات األشياء

نسان الذي يسمونه الفنان صرف جهده ألشياء نافعة، صرف جهده الختراع، صناعة ولو أن هذا اإل
  .تنفع، ينفع نفسه وينفع الناس ا لكان هذا عمالً جيداً، ومع النية واإلميان يكون عبادة ويؤجر عليها

فارغ وعملٌ أما أنْ يصرف جهده ووقته وتعلُّمه يف إجياد هذه الصور وحنت هذه الصور فهذا عبثٌ 
حمرم، وهو ملعون على لسان رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وهو أشد الناس عذاباً يوم القيامة، 

  .فبئسما اختار لنفسه من هذا الفن املمقوت
  .- رمحهما اهللا-أخرجه البخاري ومسلم: أي" أخرجاه"
  " .م القيامة الذين يضاهئون خبلق اهللا أشد الناس عذاباً يو: "البخاري ومسلم: أي" وهلما"

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاس عذاباً يوم القيامة: "قوله صالن ل" أشدويف هذا " ومن أظلم: "يف احلديث األو ،
أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة، فيدلّ على أنّ التصوير حرام مغلّظ التحرمي وأنه كبرية من كبائر 

  .نوب، فهذا الذي يعتربونه فناً ويتعلّمونه ويتفاخرون به هو أعظم الذُّنوبالذُّ
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كلُّ مصورٍ يف النار، يجعل له بكلّ : "مسعت رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول: وهلما عن ابن عباس
  " .صورة صورها نفس يعذّب ا يف جهنم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .وهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة إن مل يتوبوا إىل اهللا عز وجلّ

حياولون أنْ يوجدوا صورة تشبه خلق اهللا سبحانه وتعاىل، : يعين" يضاهئون" "الذين يضاهئون خبلق اهللا"
 وقَالَت النصارى الْمِسيح ابن وقَالَت الْيهود عزير ابن اِهللا{: املشاة، كما قال تعاىل: فاملضاهاة معناها

  .يشاون من سبقهم من الكُفّار: يعين} اِهللا ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ
  .عز وجلّبيان علّة حترمي التصوير؛ أنّ فيه مضاهاة خللق اهللا تعاىل وإساءة أدب مع اهللا : فهذا فيه



كلُّ مصورٍ يف النار، يجعل : "مسعت رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول: وهلما عن ابن عباس: "قال
  " .له بكلّ صورة صورها نفس يعذّب ا يف جهنم

 كان هذا يشمل مجيع أنواع التصوير، سواًء" كلّ مصور: " فيه وعيد شديد؛ فقوله- أيضاً-هذا احلديث
جمسماً، أو كان رمساً على ورق، أو على لوحات، أو على جدران، أو كان : حنتاً ومتثاالً، وهو ما يسمونه

التقاطاً باآللة الفوتوغرافية اليت حدثت أخرياً، ألنّ من فعل ذلك يسمى مصوراً، وفعله يسمى تصويراً، 
  .فما الذي خيرج التصوير الفوتوغرايف كما يزعم بعضهم

  .فما دام أنّ عمله يسمى تصويراً فما الذي يخرِجه من هذا الوعيد؟
عام أيضاً لكل صورة أيا كانت، رمساً أو حنتاً، أو التقاطاً باآللة، " بكل صورة صورها: "وكذلك قوله

ه غاية ما يكون أنّ صاحب اآللة أسرع عمالً من الذي يرسم، وإال فالنتيجة واحدة، كلٌّ من هؤالء قصد
إجياد صورة، فالذي ينحت أو يبين التمثال قصده إجياد صورة، والذي يرسم قصده إجياد صورة، والذي 

كلُّ : "يلتقط بالكامريا قصده إجياد الصورة، ملاذا نفرق بينهم والرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول
تون ا، وأقواالً خيترعوا يريدون أن خيصصوا ، ما هو الدليل املخصص إالّ فلسفة يأ" مصورٍ يف النار؟

كالم الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم برأيهم، واحملذور الذي يف الصور الفوتوغرافية والتمثالية أو 
املرسومة هو حمذور واحد، وهو أنها وسيلةٌ إىل الشرك، وأنها مضاهاةٌ خللق اهللا تعاىل، كلٌّ منهم مصور، 

  لنتيجة واحدة، واملقصود واحد، فما الذيوا
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خيصص صاحب اآللة عن غريه؟، إن مل يكن صاحب اآللة أشد، ألنّ صاحب اآللة يأيت بالصورة أحسن 
من الذي يرسم، فهو حيمضها ويلونها، ويتعب يف إخراجها حىت تظهر أحسن من اليت ترسم، فاملعىن 

ل يف التفريق بني الصورواحد، وال داعي هلذا التكلُّفأو هذا التمح .  
ومعلوم أنّ كالم اهللا وكالم رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ال جيوز أن خيصص إالّ بدليل من كالم اهللا أو 
كالم رسوله، ال باجتهادات البشر وخترصات البشر وفلسفات البشر، هذا مردود على صاحبه، وهذا 

ديث وأُصول التفسري أنّ العام ال خيَصص إالّ بدليل، وال خيصص العام باجتهادات معروف من أُصول احل
إن : "من الناس يقولوا، هذه قاعدة مسلّمةٌ جممع عليها، فما بالُهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون

ال قيمة له عند أهل إىل آخره؟، كلّ هذا كالم فارغ " التصوير باآللة الفوتوغرافية ال يدخل يف املمنوع
 اهلوى - سبحان اهللا-القواعد اُألصولية تأىب هذا كلّه، وهم يعرفون هذا، ولكن. العلم وعند اُألصوليني

  .واملغالَطة أحياناً يذهبان بصاحبهما مذهباً بعيداً
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهار: "يقول الرسول صرٍ يف النر بالفوتوغرايف ال: "ويأيت فالن ويقول" كل مصواملصو ،



  ".ليس يف النار
كلّ صورة صورها بأي وسيلة إما : أي" يجعل له بكلّ صورة صورها نفس يعذّب ا يف جهنم: "وقوله

بنحت وإما برسم وإما بالتقاط باآللة الفوتوغرافية، كثرت الصور أو قلّت، حتضر هذه الصور اليت 
 كل صورة نفس يعذّب ا يف جهنم، هذه الصور تصاله بالعذاب يوم صورها يوم القيامة، ويجعل يف

 فيسلِّطُه - أو يف القرب-القيامة، كما أنّ صاحب املال الذي ال يزكِّيه جيعل اهللا مالَه ثُعباناً يوم القيامة
راً لَهم بلْ هو شر لَهم سيطَوقُونَ ما وال يحسبن الَّذين يبخلُونَ بِما آتاهم اُهللا من فَضله هو خي{: عليه

ةاميالْق موي لُوا بِهخم، فما بالُكم } بكذلك الصور هذه جتعل فيها نفوس وتسلّط عليه تعذّبه يف نار جهن ،
: وهل خيلصه الذي يقول.  كلِّها- والعياذُ باهللا-بالذي صنع آالت الصور؟، سيعذّب ا يوم القيامة

  .الصورة الفوتوغرافية ال يعذب ا
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهجعل له بكل صورة : "وقوله صة، أي: قيل" يبسبب كلّ: إنّ الباء سببي  
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  " .من صور صورة يف الدنيا؛ كُلِّف أن ينفُخ فيها الروح، وليس بنافخ : "وهلما عنه مرفوعاً
أال أبعثُك على ما بعثين عليه رسولُ اهللا صلَّى اللَّه علَيه : " قال يل علي:وملسلم عن أيب اهلياج قال

  ".أن ال تدع صورةً إالّ طمستها، وال قرباً مشرِفاً إالّ سويته: وسلَّم؟
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .يف كل صورة نفس يعذب ا: ، أي)يف(إنّ الباء مبعىن : صورة، وقيل
  .هذا نوع آخر من الوعيد" من صور صورة : ما عنه مرفوعاًوهل: "قوله

حتضر الصور كلّها اليت صنعها، ويؤمر بأن ينفخ فيها : أي" كُلِّف أن ينفُخ فيها الروح، وليس بنافخ"
األرواح، وهل يستطيع أن ينفخ األرواح؟، ولكن هذا من باب التعجيز والعذاب، بأن يحمل ما ال 

  . فيطولُ عذابه- والعياذ باهللا-يقيستطيع وما ال يط
ولوال أنّ يف التصوير خطورة وفيه فتنة لَما رأيتم فتنة الناس به وكثرته، ألنّ الشيطان حيثّ عليه وحيرض 
  عليه، ألنّ فيه ضرراً على بين آدم، فهو حيثُّهم على فعله وعلى صنعته من أجل أن يتحملوا هذه األوزار

  .- والعياذُ باهللا-
أنه لعنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنه أشد : وتتلخص أنواع الوعيد اليت وردت يف حق املصور فيما يلي

الناس ظلماً، أنه أشد الناس عذاباً، أنه جيعل له بكل صورة صورها نفس يعذب ا يف النار، أنه يكلّف 
  .أحي ما خلقت؟: نفخ الروح بكل صورة صورها ويقال له

  .تابعي جليل، وهو كاتب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: األسدي" عن أيب اهلياج: "هقول



  .أُرسلك: أي" ال أبعثُك: "قال يل علي: قال"
سلَّم أرسلين إليه رسولُ اهللا صلَّى اللَّه علَيه و: أي" على ما بعثين عليه رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؟"

 لَّى اللَّها رسولُ اهللا ص ذه املهمة اليت كلّفه اجرضي اهللا عنه يريد أن يكلِّف أبا اهلي وكلّفين به، فعلي
لَّمسو هلَيع.  

  .نكرة يف سياق النفي، فتعم كلّ صورة جمسمة أو مرسومة أو ملتقطة باآللة" صورة" "أن ال تدع صورةً"
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"رد شكل بدون رأس، ألنّ " هاإالَّ طمستها يكون بإتالفها، أو بقطع رأسها، حىت تصبح جموطمس
  .الصورة تتم وتتكامل بالرأس والوجه

وليس معىن طمس الصورة كما يفعله بعض اجلُهال أو املتحيلني أنه جيعل خطَّاً يف عنق الصورة فيصبح 
  .، وإما بتلطيخه وإخفائه متاماأن تزيل الرأس إما بقطعه: كالطّوق، ألن الطمس

املرتفع، بأن يبىن على القرب بناية من أجل تعظيم القرب، كما : املشرف" وال قرباً مشرِفاُ إالّ سويته: "فقوله
يفعل من بناء األضرحة، أو يزاد عليها غري تراا حىت تصبح مرتفعة أكثر من شرب، أو جتصص القبور 

  . فهذا كله حرام، ألنه وسيلة إىل الشركويكتب عليها، وما أشبه ذلك،
والحظوا كون الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مجع بني طمس الصورة وتسوية البناء على القبور مما 
يدلُّكم على أنّ من العلل العظيمة يف منع التصوير أنه وسيلة إىل الشرك، فكما أن البناء على القبور 

وأيضاً كون الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كلف . لك التصوير وسيلة إىل الشركوسيلة إىل الشرك، فكذ
علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ذه املهمة مما يرد به على الذين يغلون يف أهل البيت ويزعمون أن هلم 

  .خاصية تسوغ الغلو يف قبورهم
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهراب، ففي هذا: يعين" اً مشرِفاًوال قرب: "وقوله صدم : مرتفعاً بالبناء، أو بالت األمر

القباب اليت على القبور واألمر دم األضرحة، وأنّ هذا من مهمة والة اُألمور ومن مهمة كلّ مسلم أن 
صل يعمل على إزالة هذا الشيء فإن كان له سلطة وقدرة فيزيله باليد، وإن كان ليس له سلطة فإنه يت
. بوالة األمور ويبلِّغ ويبني أن هذا أمر يلزمهم إزالته، ألن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أمر بإزالته

وحيذر املسلمني من البناء على القبور ويبين هلم السنة يف دفن املوتى وما يلزم اختاذه وعمله حنو القبور مما 
  .هو مشروع

  : ومسائل عظيمةفهذه األحاديث فيها فوائد
فيها إثبات الكالم هللا عز وجلّ، وأنه يتكلم، وكالمه سبحانه وتعاىل كسائر صفاته، يليق : املسألة األوىل

  .جبالله سبحانه وتعاىل ليس ككالم املخلوق



يف احلديث دليلٌ على حترمي التصوير جبميع أنواعه، ال يستثىن شيٌء من التصوير، لقوله : املسألة الثانية
صلَّمسو هلَيع رٍ يف النار: "لَّى اللَّهر صورة"، "كلُّ مصوال تدع"، "من صو  
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وهذا عام يف كل مصور، وكل صورة بأي وسيلة " أشد الناس عذاباً يوم القيامة املصورون"، " صورة
ة اليت توضع يف الصور: كان إجيادها، لكن ما دعت الضرورة إليه من التصوير؛ فإنه يرخص فيه، مثل

اجلواز، أو إثبات الشخصية، ألنّ الناس يمنعون من حوائجهم ومن أسفارهم ومن وظائفهم، بل حتى من 
دخوهلم يف املدارس واملعاهد إالّ ذا، فكان هذا من باب الضرورة، فيجوز بقدر الضرورة فقط، وما 

، أو ألجل الفن أو لغري ذلك من - كما يقولون-عداه من التصوير فهو حرام، سواء كان للذكريات
  .األغراض أو لتجميل اجلدران أو ما أشبه ذلك، فكلّه حرام

أنه مضاهاة خللق اهللا، وأيضاً هو وسيلةٌ من : يف األحاديث بيان علّة حترمي التصوير، وهي: املسألة الثالثة
  .وسائل الشرك وهذه أشد

  :تصوير من كبائر الذّنوب، وذلك ألموردليل على أنّ ال: يف األحاديث: املسألة الرابعة
، هذا يدلّ على " من أظلم ممن ذهب خيلُق كخلقي: "الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال عن ربه: أوالً

  .أنّ التصوير كبرية
  .وعيده بالنار، والوعيد بالنار إنما يكون على كبرية: وثانياً

ليلٌ على وجوب طمس الصور، والرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَما رأى يف احلديث د: املسألة اخلامسة
يف بيت عائشة قراماً فيه تصاوير؛ تغيظ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأىب أن يدخل البيت حىت هتك هذا القرام 

  .وأُزيلت الصور املعلقة
متهانها، ألنّ الصورة إذا كانت ممتهنة توطأ وتداس وجوب إتالف الصور أو ا: ففي هذه األحاديث

ويجلس عليها فإا تكون ممتهنة، كما إذا كانت يف فراش أو يف إناء يشرب به أو يطبخ به فإا ممتهنة ال 
ور قيمةَ هلا، والرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَما أُميط القرام وجعل وسائد جلس عليه صارت الص

  .مهانة
يف احلديث دليل على وجوب هدم األضرحة املبنية على القُبور، ألنها وسيلةٌ من : املسألة السادسة

وسائل الشرك فيجب هدمها، ممن يقدر على ذلك بسلطته، ومن ال سلطة له فإنه يبين ويدعو إىل هدمها 
  .ويراجع السلطة يف هدمها
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  :]ونالباب الثاين والست[
  باب ما جاء يف ثرة احللف* 

  .} واحفَظُوا أَيمانكُم{: وقول اهللا تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

أنّ االستهانة باحللف باهللا تنقِّص التوحيد، كما أنّ تعظيم احللف باهللا : مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد
  .من كمال التوحيد

  .من الوعيد يف حق من كثر حلفه: يعين" باب ما جاء: "قوله
  .الواو والباء والتاء: تأكيد شيء بذكر معظَّم بأحد حروف القسم، اليت هي:  هو- كما سبق-واحللف

وكثرة احللف معناها ا إلكثار من األميان يف كلّ مناسبة، وقد يكون يف غري داع لليمني إالّ التغرير 
} ويحلفُونَ علَى الْكَذبِ وهم يعلَمونَ{: ن قال اهللا تعاىل فيهمبالناس وخداع الناس كحالة املنافقني الذي

  .كثري احللف: ، واحلالَّف} )١٠(وال تطع كُلَّ حلَّاف مهِنيٍ{: وقال اهللا سبحانه وتعاىل
لْحسنى واُهللا يشهد ولَيحلفُن إِنْ أَردنا إِلّا ا{: واهللا جل وعال ذكر ذلك من صفات املنافقني، فقال فيهم

سترة يتسترون ا أمام الناس ليصدقوهم، : يعين} اتخذُوا أَيمانهم جنةً{: ، قال تعاىل} إِنهم لَكَاذبونَ
  .وكلّما قل اإلميان أو عدم اإلميان يف القلب حصل التهاون باليمني واحللف

لَما ذكر اهللا سبحانه وتعاىل كفّارة األميان يف سورة املائدة يف } أَيمانكُمواحفَظُوا {: وقول اهللا تعاىل: "قال
ال يؤاخذُكُم اُهللا بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعام {: قوله تعاىل

طسأَو نم نياكسم ةرشامٍ عأَي ثَالثَة اميفَص جِدي لَم نفَم ةقَبر رِيرحت أَو مهتوسك أَو يكُملونَ أَهمطْعا تم 
} )٨٩(ذَلك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُوا أَيمانكُم كَذَلك يبين اُهللا لَكُم آياته لَعلَّكُم تشكُرونَ

جعل يف اليمني الكفّارة إذا حنِثَ فيها وخالَفها مما يدلّ على عظمتها، ألنّ الكفّارة ال تكون إالَّ من ذنبٍ 
  .وقع فيه اإلنسان، فنقض اليمني حيتاج إىل كفّارة مما يدلّ على عظَم اليمني

  :على قولني} واحفَظُوا أَيمانكُم{: فظةذكر العلماء عدة تفاسري هلذه اللّ} واحفَظُوا أَيمانكُم{: مث قال
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احللف منفقة للسلعة، : "مسعت رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  .أخرجاه" ممحقة للكسب

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ال حتلفوا، ي عن احللف، فال خيلف اإلنسان إالّ إذا : ، أي} كُمواحفَظُوا أَيمان{أنّ معىن : القول األول

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن حلف باهللا : "دعت إىل ذلك حاجة، ويكونُ صادقاً يف ميينه، كما قال ص



  " .فليصدق، ومن حلف له باهللا فلريض، ومن مل يرض فليس من اهللا
أمر حبفظها يتضمن النهي عن احللف إالّ إذا دعت إىل ذلك } أَيمانكُمواحفَظُوا {: فمعىن قوله تعاىل

حاجة، كأن يطلب منه القاضي اليمني خلصمه، فإذا كان بارا وصادقاً فليحلف على نفي ما ادعاه عليه 
 ما خصمه، أو دعت حاجةٌ إىل اليمني ليزيل شكوكاً حصلت ألخيه فيه، فرييد أن يربئ نفسه وأن يزيل
  .يف نفس أخيه بأن حيلف له وهو بار يف ميينه فهذا حلاجة، أما غري ذلك فإنه حيفظ ميينه كما حيفظ دينه

كفِّروا عنها، فالكفّارة : بالكفّارة إذا حنِثْتم فاحفظوها، يعين: ، أي} واحفَظُوا أَيمانكُم{: والقول الثاين
  .حفظٌ لليمني واحترام هلا

: أي" احللف: " مسعت رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول: هريرة رضي اهللا عنه قالعن أيب : "قال
  .اليمني

مروجة للسلْعة وسبب لنفَاقها، وهو خروجها من يد صاحبها إىل الزبائن، ألنّ : أي" منفَقَةٌ للسلعة"
ألنها تخرج من ملك صاحبها، ومنه سمي املنافق منافقاً اخلُروج، ومنه سميت النفقة نفقة : النفَاق، معناه

  .ألنه خيرج من الدين
رواجها وخروجها من ملك صاحبها بالبيع، ألنّ الناس يصدقون صاحبها فيشتروا، فإذا : فنفاق السلع

أو حلف أنه اشتراها حلف أنّ هذه السلعة من النوع اجليد أو حلف أنّ هذه السلعة مسيت بكذا وكذا 
 حسنون الظناس وأن يشتروها منه، ألنّ املسلمني يعظِّمون اليمني، فيقه النبكذا فإنّ هذا سبب ألن يصد
ذا احلالف ويثقون به، ويقولون لوال أنه صادق لَما حلف، فيقبلون ما يقول ويعملون به، فيكونُ ذلك 

  .سبباً لرواج سلعه
  أنّ اليمني تزيل: اإلزالة، أي: املَحق معناه"  للكسبِممحقَةٌ: "وقوله يف
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ثالثة ال يكلمهم اهللا وال يزكيهم وهلم عذاب : "أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: وعن سلمان
" يع إالّ بيمينهأُشيمط زان، وعائل مستكرب، ورجل جعل اَهللا بضاعته، ال يشترى إالّ بيمينه، وال يب: أليم

  .رواه الطرباين بسند صحيح
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الكسب إما بأن تزيل الربكة منه، ولو بقي، وال ينتفع به صاحبه، وإما بأن تزيل أصل املال بالتلف 
} يربِي الصدقَاتيمحق اُهللا الربا و{: واآلفات، فال يبقى عنده هذا الكسب بل ميحقُه اهللا كما قال تعاىل

، فاحملق قد يكون معنوياً مبعىن حمقِ الربكة من املال، فال يكونُ مباركاً على صاحبه وال ينتفع به وال 
  .يتصدق منه



  .وقد يكون حمقاً حسيا بأن يتلف اهللا املال بآفة، أو بسرقة، أو بنهب، أو بتسلُّط ظامل، أو غري ذلك
بسبب اليمني اليت هي ليس بارا فيها وال صادقاً، يسب ذلك حمق ماله، الكسب الذي يكسبه " للكسب"

  . كما يأيت يف احلديث الذي بعده-مع ماله عند اهللا من العقوبة اآلجلة يف الدار اآلخرة
، فهو متفق عليه، وهذا "صحيحيهما"أخرج هذا احلديث اإلمام البخاري ومسلم يف : أي" أخرجاه"

  . درجات الصحةأعلى ما يكون من
  .الصحايب اجلليل: سلمان الفارسي: هو" وعن سلمان : "قوله

  .مبتدأ" ثالتةٌ: "أن رسولُ اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال"
ال يكلّمهم اهللا يوم القيامة كالم تكرمي وتنعيم، فهم : إىل آخره، خرب املبتدأ، واملعىن" ال يكلِّمهم اهللا"

ما منكم من أحد إالّ سيكلّمه : "م اهللا عز وجلّ هلم يوم القيامة، وقد جاء يف احلديثيحرمون من كال
، أما هؤالء فال يكلّيهم اهللا غضباً عليهم، فيحرمهم اهللا من هذه النعمة "ربه، ليس بينه وبينه ترجمان

  .العظيمة
  .كلّم مبا شاء من أمرِه سبحانه وتعاىلإثبات الكالم هللا عز وجلّ، وأنّ اهللا يكلِّم عباده، ويت: فهذا فيه

  .والكالم من صفاته سبحانه، وهو من صفات األفعال اليت يفعلُها إذا شاء سبحانه
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أنّ نوع كالمه سبحانه قدمي بقدمه سبحانه، ليس له بداية : وكالمه قدمي النوع حادثُ اآلحاد، مبعىن
  .كلّم إذا شاء سبحانه وتعاىلأنه يت: كسائر أفعاله، وحادث اآلحاد مبعىن

  .القرآن الكرمي، فإنه كالم اهللا جل وعال: ونثبت ذلك هللا عز وجلّ، ومن كالمه
  :ال يطهرهم، ألنّ الزكاة تطلق على عدة معان: أي" وال يزكيهم"

  .النماء، والزيادة يف األموال، فإنّ الزكاة تنمي األموال وتزيدها: منها
تطهرهم ا من الذُّنوب : أي} خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها{: قال تعاىلالطهارة : ومنها

ومن البخل ومن الشح، فالزكاة تطهر صاحبها من الصفات الذميمة، وتطهر املال من اآلفات ومن سائر 
  .األشياء اليت تخلُّ به

ء عن املسلم، وهي سبب لنزول الغيث ونزول الربكات، فتزيد يف أرزاق كما أنّ الزكاة تدفع البال
  .الناس، فهي خري كلُّها، ولذلك سميت زكاة

}يمأَل ذَابع ملَهم): أليم(الوجع، فمعىن : وهو) األمل(موجِع، من : أي} ومؤل.  
  " . عذاب أليمال يكلّمهم اهللا، وال يزكِّيهم، وهلم: "فهذه ثالثة أنواع من الوعيد

مث بينهم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعدما أمجلهم، وذكر وعيدهم وملا تطلّعت األنظار إىل معرفتهم من أجل 



  .أن يجتنب ما هم عليه، ألجل أن ال يكون اإلنسان مثلَهم وبينهم
، واَألشمطُ )أَشمط(تصغري : يمطواُألش. هم أُشيمط إىل آخره: خرب ملبتدأ مقدر، تقديره" أُشيمطُ: "فقال
  .الذي بدأَه الشيب، وصغره حتقرياً له: هو
الضمة : مرفوع، وعالمة رفعه) أُشيمط(بالياء، مث حذفت الياء ختفيفاً، وهو صفةٌ لـ " زاين "أصله " زان"

  .املقدرة على الياء احملذوفة، منع من ظهورها الثِّقَل
وال تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء {:  من كبائر الذّنوب، قال تعاىلوالزنا قبيح، وكبريةٌ

، فهو قبيح، مستهجن، ومرض فتاك يف اتمعات، مدمر لألخالق، مدمر للمجتمع، } )٣٢(سبِيالً
ب للعقوبة اآلجلة مضيع للنسل، إىل غري ذلك من اآلفات اليت يف الزنا، وهو موجب لغضب اهللا، وموج

  .واألمراض الفتاكة يف اتمع
فالزنا قبيح بكلّ معاين القُبح، ولكنه يقبح من بعض الناس أكثر وأكثر، فالزنا من مثل هذا اُألشيمط 

  قبيح، ألنّ اُألشيمط لَما أصابه الشيب كان الواجب أن يكون

)٢/٢٧٣(  

  

لشهوة وداعي الزنا، وأيضاً هو يتطلّع إىل املوت واالنتقال إىل أبعد الناس عن الزنا، ألنه ضعفت فيه ا
الدار اآلخرة، فكان الواجب عليه التوبة واالستعداد لآلخرة، واالستعداد للقاء اهللا، فإذا زىن وهو يف 

  .هذه السن فهذا دليلٌ على قُبح أخالقه، وعلى أنّ الزىن سجيةٌ فيه
  .ه حرام وقبيح، لكن فيه دافع الشهوة وقوة الشهوةأما الشاب وإنْ كان الزنا يف حقِّ

  .الفقري: املراد به" عائلٌ: "الثّاين
الكرب قبيح، ألنّ اإلنسان مطلوب منه التواضع، والتواضع لربه سبحانه وتعاىل، والتواضع " مستكرب"

  .خللق اهللا عز وجلّ، فاالستكبار ضد التواضع
إِنَّ الَّذين {: فر أحياناً وترك عبادة اهللا عز وجلّ استكباراً، قال تعاىلواالستكبار حيمل اإلنسان على الك

رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسب من اخلزي والكفر } يب إلبليس ما سبوالذي سب ،
 عن السجود آلدم حسداً آلدم واستكباراً، ، استكرب} أَبى واستكْبر وكَانَ من الْكَافرِين{هو االستكبار 

  .فسبب عدم سجوده هو الكرب، استكرب عن أمرِ اهللا عز وجلّ
وقد يستكبِر على عباد اهللا ويرى أنه فوقهم، وأنه أعلى منهم، هذا أيضاً من أكرب الكبائر بعد الشرك 

  .نسان التواضعباهللا عز وجلّ، فالكرب كلّه قبيح من كلّ أحد، ألنّ املطلوب من اإل
 أشد، ألنه ال داعي للكرب فيه، ألنّ الغين قد يغتر مباله ويستكرب من -الفقري:  أي-ولكن الكرب من العائل

كَلَّا إِنَّ {: أجل املال ويرى أنه له درجة ترفعه عن الناس بسبب ماله، فيحمله املال والغىن على الكرب



  .} )٧)(ه استغنىأَنْ رآ) ٦(الْأنسانَ لَيطْغى
لكن العائل ليس عنده سبب للكرب، فاستكباره من باب السجية القبيحة فيه، ألنه استكرب من غري سبب، 

فدلّ على أنّ الكرب سجية فيه وطبيعةٌ فيه، ال من أجل سبب خارجي، فلذلك صار استكباره أشد من 
استكبار الغين.  

هذا عام للرجال وللنساء، " رجل جعلَ اهللا بضاعته: "-حلديث للباب وهو حملّ الشاهد من ا-:والثّالث
  ".ولكن ذكر الرجال من باب التغليب، وإالَّ فهو عام للرجال وللنساء

)٢/٢٧٤(  

  

املفعول األول احللف باهللا : فعل ماض من األفعال اليت تنصب مفعولَين" جعل"، " جعلَ اهللا بضاعته"
  " .عتهبضا: "واملفعول الثاين

أنه ال يشتري إالَّ بيمينه وال يبيع إالَّ بيمينه، كما فسره صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم " : جعل اهللا بضاعته"فمعىن 
  " .ال يشتري إالَّ بيمينه وال يبيع إالَّ بيمينِه: "بقوله

، "  بيمينه وال يبيع إالّ بيمينِهورجلٌ جعلَ اهللا بضاعته، ال يشتري إالّ"وحملّ الشاهد هو اجلملة األخرية 
ال يكلِّمه اهللا، وال يزكِّيه، وله : فهو يكثر من احللف باهللا اوناً، فكان جزاؤه هذه العقوبات الثالث

قَليالً إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اِهللا وأَيمانِهِم ثَمناً {: ، وهذا مثل قوله تعاىل- والعياذُ باهللا-عذاب أليم
 ذَابع ملَهو كِّيهِمزال يو ةاميالْق موي هِمإِلَي ظُرنال ياُهللا و مهكَلِّمال يو ةري الْآخف ملَه القال خ كأُولَئ

يم٧٧(أَل( {.  
  .أن يصدق يف معاملته مع الناس يف بيعه وشرائه: الواجب على املسلم
منها فإنها ال تغنيه عن اآلخرة، والكسب احلالل وإنْ كان يسرياً فإنّ فيه الربكة وفيه والدنيا مهما حصل 

  .اخلري، والكسب احلرام وإنْ كان كثرياً فهو ممحوق ال خري فيه
  :فيستفاد من اآلية الكرمية ومن هذين احلديثني املسائل اآلتية

  .نّ تعظيمها كمالٌ يف توحيد العبدوجوب تعظيم اليمني باهللا عز وجلّ، أل: املسألة األوىل
النهي عن كثر احللف ألنّ من كثُر حلفه كثُر كذبه، وكثرة احللف تدلّ على التهاون : املسألة الثانية

: وقال تعاىل} )١٠(وال تطع كُلَّ حلَّاف مهِنيٍ{: قال تعاىل: باليمني، ومن اون باليمني نقص توحيده
  .، هذا من صفات أهلِ النفاق}  الْكَذبِ وهم يعلَمونَويحلفُونَ علَى{

يف احلديث دليلٌ على أنّ الصدق وتعظيم اليمني سبب للربكة، وأنّ الكذب والتهاون : املسألة الثالثة
  .باليمني سبب حملق الربكة



 اهللا جل وعال يتكلَّم بكالمٍ يف احلديث الثاين دليلٌ على إثبات الكالم هللا عز وجلّ، وأنّ: املسألة الرابعة
  يليق جبالله، ليس ككالم املخلوقني أو صفة املخلوقني، هذا
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خري : "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال" الصحيح"ويف 
  " .أميت قرين، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .مذهب أهل السنة واجلماعة، خالفاً للجهمية واملعتزلة ومن درج على سبيلهم

يف احلديث دليلٌ على الوعيد الشديد يف حق من أكثَر من احللف، وأنّ هذا من الكبائر، : املسألة اخلامسة
  .رة احللف من كبائر الذّنوبألنّ اهللا توعد عليه هذا الوعيد الشديد املغلّط، فدلّ على أنّ كث

يف احلديث دليلٌ على أنّ الكبائر بعضها أشد من بعض، فزىن اُألشيمط أشد من زىن : املسألة السادسة
  .الشاب، والكرب من الفقري أشد من الكرب من الغين، فالكبائر تتفاوت حبسب أحوال مرتكبيها

  .مبعناه" صحيح البخاري"يف ، وهو "صحيح مسلم"يف : أي" ويف الصحيح: "قوله
، " خري أميت قرين: "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال"

أربعون : مائة سنة، وقيل: اجليل من الناس، ويطلق على الزمان، ومقدار القرن من الزمان: القرن يراد به
  .غري ذلك: سنة، وقيل

  .أهل القرن، ليس املراد ذات القرن الذي هو الزمان: رادوامل
أفضل أمة حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هم القرن الذين عاصروا الرسول صلَّى : يعين" خري أميت قرين"

لَّمسو هلَيع اللَّه.  
ازوا به من مزايا ال توجد يف غريِهم ممن وهذا بإمجاع األمة أنّ قرن الصحابة أفضل هذه اُألمة، لما امت

 لَّى اللَّهة حممد صخري األمم على اإلطالق، فأم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسول صهم، بل إنّ قرن الرجاء يعد
  :علَيه وسلَّم أفضلُ األمم، وأفضلُ أمة حممد القرن األول ملا امتازوا به من الفضائل، اليت منها

  .أم شاهدوا رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رأوه وآمنوا به، فهم أفضل ممن آمن به ومل يره: والًأ
أنهم جاهدوا مع الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وناصروه، ودافعوا عنه بأنفسهم وأمواهلم : ثانياً

  .وهاجروا معه
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ذين تلقّوا هذا الدين عن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، تلقّوا القرآن وتلقّوا السنة، أنهم هم ال: ثالثاً
  .وتلقّوا هذا الدين عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، مث بلّغوه ملن بعدهم بأمانة وإخالص

ارب، يف وقت الرسول وبعد وفاة الرسول، أنهم هم الذين نشروا هذا اإلسالم يف املشارق واملغ: رابعاً
فهم الذين جاهدوا وفتحوا الفتوح، ونشروا هذا الدين يف مشارق األرض ومغارا رضي اهللا عنهم فال 

  .حيبهم إالَّ مؤمن وال يبغضهم إالّ كافر أو منافق
 علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعاً محمد رسولُ اِهللا والَّذين معه أَشداُء{: قال اهللا سبحانه وتعاىل

 اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيماناً سورِضاِهللا و نالً مونَ فَضغتبداً يجس
آزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ بِهِم ومثَلُهم في الْأنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَ

: ، قال سبحانه وتعاىل} )٢٩(الْكُفَّار وعد اُهللا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجراً عظيماً
لْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اُهللا عنهم ورضوا عنه وأَعد والسابِقُونَ الْأَولُونَ من ا{

يمظالْع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحرِي تجت اتنج مقال سبحانه وتعاىل يف } )١٠٠(لَه ،
للْفُقَراِء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضالً من اِهللا ورِضواناً {: سورة احلشر

ا والَّذين تبوأُو{: هذا يف املهاجرين، مث قال يف األنصار} )٨(وينصرونَ اَهللا ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ
الدار والْأميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم وال يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا ويؤثرونَ علَى 

   .})٩(أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صوقال الن" : كم مثل أحدوا أصحايب، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدال تسب

  " .ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفَه
م إىل غري ذلك من األدلّة الدالّة على فضل صحابة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فقد أثىن اهللا عليه

يف حمكم كتابه، وأثىن عليهم رسولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأمجعت األمة على فضلهم وسبقهم، وأنهم 
خري القرون، بل خري األمم، فمن سبهم أو سب أحداً منهم فإنه يكونُ مكذِّباً هللا ولرسوله وإلمجاع 

  .املسلمني
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهم ":قال صابعني، فجيلُ التابعني هلم فضلٌ عظيم، وهم يف " مث الذين يلويعين الت

املرتبة الثّانية بعد صحابة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ألنهم تتلمذوا على الصحابة، وأخذوا علمهم 
نية يف الفضيلة بعد صحابة عن الصحابة، فبذلك حصلوا على هذا الفضل العظيم وصاروا يف املرتبة الثّا

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرسولِ اهللا ص.  
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مث إن بعدكم قوم يشهدون وال يستشهدون، "فال أدري أذكر بعد قرنه مرتني أو ثالثاً؟، : قال عمران
  " .وخيونون، وال يؤمتنون، وينذرون وال يوفون، ويظهر فيهم السمن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا من حتريه يف الرواية رضي اهللا عنه، وهذه " فال أدري أذكر بعد قرنه مرتني أو ثالثاً؟: قال عمران"

عادتهم رضي اهللا عنهم؛ أنهم ال يقولون وال جيزمون إالّ مبا يتأكدون من صحته وثُبوته عن رسول اهللا 
  .م يف الروايةصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وهذا من أمانته

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقال ص" :مث إنّ بعدكم قوم" "قوم " بالرفع، هذا يف كثريٍ من الروايات، وهو خمالف
تنصب االسم وترفع ) إنَّ(، و)إنّ(أنّ يكون بالنصب، ألنه اسم لـ : للوجه اللّغوي، ألنّ الوجه اللّغوي

  .اخلَبر
  ).قوم(ويقيت ) جييء(، فحذفت )جييء قوم: (مرفوع بفعلٍ حمذوف، تقديره) ومق: (وبعض احملدثني يقول

يشهدون بدون أن تطلب منهم الشهادة، بل يبادرون ا، ويتسارعون : أي" يشهدون وال يستشهدون"
بالشهادة من دون أن تطلب منهم، فهذا دليل على استخفافهم بالشهادة ومسارعتهم إليها لقلّة ديِنهم 

وال {: قال تعاىل: قلّة أمانتهم، ألنّ الشاهد جيب عليه أن يكون أميناً يف شهادته وال يشهد إالّ باحلقو
يعلمون ما شهدوا به، } )٨٦(يملك الَّذين يدعونَ من دونِه الشفَاعةَ إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ

  .ب اخلرص والظن، وإنما يشهدون بشيء يعلمونه ويتأكّدونهويتيقّنونه، وال يشهدون مبوجِ
ال يسارعون بالشهادة إالّ إذا طُلبت منهم، فإذا سارعوا بالشهادة قبل أن تطلب منهم فهذا : مث أيضاً

: دليلٌ على استخفافهم ا، وهذا نقض يف التوحيد، فيكون فيه مطابقة للترمجة وهي قول الشيخ رمحه اهللا
إِذَا جاَءك الْمنافقُونَ قَالُوا نشهد {: ألنّ الشهادة حلف، كما قال تعاىل" ا جاء يف كثرة احللفباب م"

، } اتخذُوا أَيمانهم جنةً) )١(إِنك لَرسولُ اِهللا واُهللا يعلَم إِنك لَرسولُه واُهللا يشهد إِنَّ الْمنافقني لَكَاذبونَ
سمى الشهادة مييناً، وهذا يتضمن كثرة شهادام، ألنهم ما داموا أم مستعدين للشهادة؛ فهذا دليلٌ ف

على أنهم ليس عندهم متنع، فتكثُر شهادام، وكثرة شهادام دليلٌ على استخفافهم بالشهادة، وإالّ 
  .ها فحينئذ يشهدفالشاهد احلق ال يشهد إالّ إذا طُلبت منه الشهادة واحتيج إلي

)٢/٢٧٨(  

  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهم وعهودهم، إذا ائتمنوا على شيء من " وخيونون وال يؤمتنون: "قال صخيونون أمانا
  .األشياء فإنهم ال حيفظون األمانة

إذا حدث كذب، : افق ثالثآية املن: "قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: واخليانة يف األمانة من صفات املنافقني
، فاخليانة يف األمانة سواًء كانت هذه األمانة ماالً أو سرا من " وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان



كموظّف وكل إليه أن يقوم بعمل فخان فيه، أو مقاول تعهد بإقامة عمل : األسرار أو عمالً من األعمال
ذا من اخليانة، فاخليانة قد تكونُ يف األموال وقد تكونُ يف أو مشروع من املشاريع فخان فيه وغش فيه ه

  .األسرار اليت يؤمتن عليها، إما من األفراد وإما من والة اُألمور
وكذلك تكون األمانة أيضاً يف األعمال والعهد اليت يتعهد ا، فيجب عليه أن يفي مبا التزم به وما عهد 

 وظيفيا أو كان عمالً مهنيا، عهد إليه بعمل يقوم به من بناء أو غري ذلك إليه القيام به، سواًء كان عمالً
أو مقاولة أو غري ذلك، فيجب أن يكون أميناً فيما اؤمتن عليه، فإن خان فإنّ اهللا سبحانه وتعاىل توعد 

يا أَيها الَّذين آمنوا ال {: عاىل، قال سبحانه وت} وأَنَّ اَهللا ال يهدي كَيد الْخائنِني{: اخلائنني؛ قال تعاىل
إِنَّ اَهللا يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى {، } )٢٧(تخونوا اَهللا والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَ

، إىل غري ذلك من اآليات اليت تعظِّم من شأن } )٨(والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ{، } أَهلها
  .األمانة، وتأمر حبفظها وأدائها كما حتملها اإلنسان

فأمر األمانة أمر عظيم، وصدر هذه اُألمة كانوا أمناء، لكن جييء بعدهم قوم خيونون يف أمانام، وهذا 
من أجل أن يتصرف فيها وأن خيون فيها، وال إذا اتخذت األمانة مغنماً يفرح ا : من عالمات الساعة

يعترب األمانة محالً حتمله وعهدة تعهدها، بل يعتربها غنيمةً سيقت إليه ليتصرف فيها حسب هواه ورغبته، 
أَبين أَنْ يحملْنها إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَ{: فأمر األمانة أمر عظيم قال تعاىل

: النذر لغة" وينذرون وال يوفون: "، وقوله}) ٧٢(وأَشفَقْن منها وحملَها الْأنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهوالً
التزام طاعة هللا مل تكن واجبةً بأصل الشرع، فالتزام العبد طاعةً هللا مل تكن واجبة : وشرعاً. التزام الشيء

  .بأصل الشرع وإنما جتب عليه بالنذر
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها لقوله ص ها جتب عليه، وجيب عليه الوفاءن: "فإذا التزم عبادةً هللا فإنم  

)٢/٢٧٩(  

  

 كَانَ يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوماً{: ، وقال سبحانه وتعاىل يف وصف األبرار" نذر أن يطيع اهللا فليطعه 
وما أَنفَقْتم من نفَقَة أَو {: ، قال سبحانه وتعاىل} ولْيوفُوا نذُورهم{: ، قال تعاىل} )٧(شره مستطرياً

هلَمعذْرٍ فَإِنَّ اَهللا ين نم متذَرمرة أو } نأو عفاملسلم إذا نذر نذراً هللا من صدقة أو صالة أو صيام أو حج ،
  .ادة فإنه جيب عليه الوفاء به، فإن مل يف به كان عاصياً وتاركاً لواجب يعاقَب عليهأي عب

وإنْ كان الدخول يف النذر منهياً عنه، ألنه حيرج نفسه ويورط نفسه وهو يف عافية ويف سعة، إنْ شاء 
لى نفِسه فضاق عليه فعل وله األجر، وإنّ شاء ترك وال إمث عليه، لكنه إذا نذر فقد ألزم نفسه وأوجب ع

 لَّى اللَّهيب صى الن كان عاصياً وآمثاً وكان قبل ذلك يف سعة، وهلذا األمر إن ترك هذا النذر ومل يف
، فقبل أن ينذر نكره " إنّ النذر ال يأيت خبري، وإنما يستخرج به من البخيل: "علَيه وسلَّم عن النذر وقال



  .فتوح للطّاعات إنْ فعل فله أجر وإن مل يفعل فال إمث عليهله أن ينذر، واال أمامه م
ومنهم من عاهد اَهللا لَئن آتانا من فَضله لَنصدقَن {: لكنه إذا نذر والتزم فإنه عاهد اهللا فيجب عليه الوفاء

نيحالالص نم نكُونلَن٧٥(و (هلفَض نم ماها آتونَفَلَمرِضعم مها ولَّووتو لُوا بِهخب )نِفَاقاً ) ٧٦ مهقَبفَأَع
، فالذي ينذر الطاعة مث } )٧٧(في قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اَهللا ما وعدوه وبِما كَانوا يكَذبونَ

  .ما بينه وبني اهللاال يفي ا هذه صفته عند اهللا، ويعترب كاذباً في
فهذا يدلّ على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، وأن ترك الوفاء به من عالمات النفاق، وأن 

  .هذا يكْثُر يف آخر الزمان، أنّ الناس ينذُرون وال يوفون
ذر، يبحث يريد التخلّص من الن) أنا نذرت أتصدق(، )أنا نذرت أصوم: (وما أكثر اآلن ما يسأل الناس

له عن خمارج، وهذا مما يدلّ على وقُوع هذه الصفة يف آخر الزمان، وإالّ لو كان قوي اإلميان صادقاً مع 
  .اهللا ما احتاج إىل أنه يبحث عن املخارج

يظهر فيهم سمن األجسام، " ويظهر فيهم السمن: " مبيناً عالمة هؤالء- عليه الصالة والسالم-مث قال
هم وينسون اآلخرة وينسون احلساب، فهم وذلك ألنم وشهواتهم يرفّهون أنفسهم ويشتغلون مبلذّا

  يستعجلون ملذّام وشهوام

)٢/٢٨٠(  

  

خري الناس قرين، مث الذين يلوم، مث الذين : "أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: عن ابن مسعود: وفيه
  " . جييء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه، وميينه شهادتهيلوم، مث الذين يلوم، مث

  ".كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد وحنن صغار: "قال إبراهيم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .ويشتغلون ا عن طاعة اهللا سبحانه وتعاىل، فيصريون كالبهائم اليت تأكُل وتسمن
 أما إذا كان السمن ليس من أجل هذا، وإنما هو عارض عرض فإذا كان السمن سببه هذا فهو مذموم،

  .لإلنسان مع قيامه حبق اهللا سبحانه وتعاىل، وأدائه لفرائضِ اهللا، وعمله آلخرته؛ فهذا ليس مذموماً
  ".صحيح مسلم"يف : يعين" وفيه: "قال
  :يف احلديث األول" " خري الناس قرين: "أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال: عن ابن مسعود"
  .مجيع الناس، من هذه األمة وغريِها: ، أي" خري الناس"وهنا " خري أميت"
اجلزم مبا شك فيه عمران رضي اهللا عنه، : هذا فيه" مث الذين يلوم، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم"

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسول صابعني، مث قرن أتباع : ذكر ثالثة قرونوأنّ الرحابة، مث قرن التقرن الص
  .التابعني



  .من بعد القرون الثالثة: يعين" مث جييء"
ال يبالون بالشهادة، وال يبالون باإلميان، بل : يعين" قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه، وميينه شهادته"

  .ون خوف من اهللا عز وجلّ، حيلفون ويشهدون بكثرةسابقون إليها، ويسارعون إليها بدون حتفُّظ، وبد
ذم كثرة الشهادة، وذم كثرة اليمني، فيكون مطابِقاً للترمجة، ألنّ الرسول صلَّى اللَّه علَيه : فهذا فيه

استخفافاً ما، : النهي عن كثرة الشهادة وكثرة احللف، ألنّ يف ذلك: وسلَّم ساقه مساق الذّم، ففيه
  .ونُ منقِّصاً للتوحيدفيك

 رضي -إبراهيم النخعي، التابعي اجلليل، من تالميذ عبد اهللا بن مسعود: املراد به" قال إبراهيم: "وقوله
  .-اهللا تعاىل عنه

إنه : أصحاب ابن مسعود خاصة، وقيل: إنه يريد: السلف الذين أدركهم، قيل: يعين" كانوا يضربوننا"
ريد أصحاب ابن مسعود وغريهم من السلف، كانواي  

)٢/٢٨١(  

  

يضربون األطفال إذا مسعوهم يشهدون أو حيلفون، تأديباً هلم لريبوهم على تعظيم الشهادة وتعظيم 
اليمني، حىت ينشأوا على ذلك، ألن الطفل ينشأ على ما عود عليه، فإذا عود االلتزام والطّاعة فإنه ينشأُ 

  :، كما قال الشاعر" على شيٍء شاب عليومن شب"على ذلك ويشب عليه 
  على ما كان عوده أبوه... وينشأ ناشئ الفتيان منا 

فالتربية هلا شأن كبري وهلا أثر بليغ، السيما يف صغري السن، فإنك إذا يته عن شيء أو أمرته بشيء 
  .أبلغينغرس هذا يف ذاكرته وال ينساه أبداً، وإذا صحب هذا تأديب فإنه يكون 

  .العناية بالناشئة وتربيتهم وتأديبِهم: فهذا فيه
أنّ الضرب وسيلةٌ من وسائل التربية، وأنّ السلف كانوا يستعملونه، بل إنّ الرسول : - أيضاً-وفيه

، بل " مروا أوالدكم بالصالة لسبع، واضرِبوهم عليها لعشر: "صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَمر بالضرب فقال
واللَّاتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن {: اهللا جل وعال أمر بالضرب أيضاً للتأديب يف حق الزوجات

نوهرِباضاجِعِ وضي الْمف نوهرجاهو {لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهضرب فوق عشرة أسواط : "، وقال صال ي
 وسيلة من وسائل التربية، فللمعلِّم أن يضرب، وللمؤدب أن ، فالضرب" إالّ يف حد من حدود اهللا

  .يضرب، ولولّي األمر أن يضرب تأديباً وتعزيراً، وللزوج أن يضرب زوجته على النشور
  .إنه وسيلة فاشلة: فالذين ينكرون الضرب، ومينعون منه، ويقولون

 حتملوه عن هؤالء، ألم تعلّموا على هؤالء متأثِّرون بالغرب وبتربية الغرب، وهم ينقلون إلينا ما
  .أيديهم



أما ما جاء عن اهللا وعن رسوله وعن سلفنا الصاحل فهو أنّ الضرب وسيلة ناجحة، لكن يكون حبدود، ال 
  .يكون ضرباً مربحاً يشق اجللْد أو يكسر العظم، وإنما يكون بقدر احلاجة

  :قله عن السلف فوائد عظيمةفيستفاد من هذين احلديثني مع أثر إبراهيم الذي ن
  .فيه فضلُ الصحابة رضي اهللا عنهم، وأنهم أفضلُ األمة، بل أفضل الناس على اإلطالق: الفائدة األوىل

)٢/٢٨٢(  

  

ففيه رد على من يتنقَّصهم، أو يتنقَّض أمراً منهم، أو يذمهم بأي نوعٍ من الذم، ألنهم صحابة رسول اهللا 
لَّى اللَّهوهو خري القرونص ،لَّمسو هلَيع .  

قرن الصحابة، وقرن التابعني، وقرن أتباع التابعني، ألنّ هذه : فيه فضل القرون الثالثة: الفائدة الثانية
القرون يكثُر فيها العلم والعلماء، وقد وجد أكثر العلماء يف هذه القرون؛ كاألئمة األربعة، وكذلك 

  .يف القرون املفضلة، الذين جعل اهللا هلم أثراً باقياً وقدم صدقٍ يف اُألمةكثري من األئمة كلهم 
فضل القرون املفضلة الثالثة، لكثرة العلم فيهم، ولقلّة ظهور البدع فيهم، وما ظهر من البدع يف : ففيه

ه يقلّ فيهم عصرهم فإنهم ينكرونه، بل ربما يقتلون دعاة البدع والضالل، خبالف من جاء بعدهم فإن
اإلنكار، كلّما تأخر الزمان تكُثر البدع ويقلّ اإلنكار، خبالف اإلنكار يف القرون املفضلة فإنه أكثر، 

  .وصاحب البدعة مغمور وخمتف، وال ينتشر شره
 -فضلُ السلف على اخللف، وأنّ السلف مبا فيهم القرون املفضلة: يف هذا احلديث: الفائدة الثالثة

طريقة : " اخلَلف، يف العلم، ويف العمل، ويف السمت واألخالق، ففي هذا رد على من يقولأفضل من
طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة : "، بل"السلف أسلم، وطريقة اخلَلف أعلم وأحكم

وإنما ينجو من جاء بعدهم ، ألنّ الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أثىن عليهم وذم من يأيت يعدهم، "اخللف
بإتباعه هلم وإقتدائه م، فال يسلم من اخللَف إالّ من متسك دي السلف وسار على جهم، أما من 

  .السلف أعلم وأسلم وأحكم: خالفهم فإنه يهيك، فيكون
لَّم أخرب عن حدوث أشياء حيث إنه صلَّى اللَّه علَيه وس: يف احلديث علَم من أعالم النبوة: الفائدة الرابعة

وظهرت كما أخرب ا، فإنه بعد القرون املفضلة كثُر الشر والفنت وظهرت البدع وحدث الشرك يف 
األمة وبنيت األضرحة على القبور ونشأ التصوف، وغري ذلك من الشرور اليت البست األمة وال تزال 

فضلة وظهر واشتهر، وصار له أتباع وفرق تنشره وتدعو األمة تعاين منها، كلّ هذا حدث بعد القرون امل
  .إليه

  .علَم من أعالم النبوة: ففي هذا

)٢/٢٨٣(  



  

يف احلديثني دليلٌ على النهي عن كثرة احللف وكثرة الشهادة، وهذا هو الشاهد من : الفائدة اخلامسة
  .احلديثني للترمجة
  .جوب حفظ األمانة والنهي عن اخليانة فيهايف احلديثني دليلٌ على و: الفائدة السادسة
يف احلديثني دليلٌ على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، ألنّ الرسول صلَّى اللَّه : الفائدة السابعة

  .علَيه وسلَّم ذم الذين ينذُرون وال يوفون، وهذا تدلّ عليه األدلّة األخرى
 لالشتغال بالشهوات وترفيه النفس، ألنّ ذلك يكسل عن الطّاعة ويثبط ذم: يف احلديث: الفائدة الثامنة

  .ظهور السمن على أصحابه: عن الطّاعة، وعالمته
يف أثر إبراهيم دليلٌ على وجوب العناية بتربية األوالد، وأنّ هذه طريقة السلف الصاحل، : الفائدة التاسعة

ملون ما يشاءون، ويسرحون وميرحون يف الشوارع يف أي أما اآلن فال رادع وال وازع لألوالد، يع
مكان، ويؤذون الناس، ويتركون الصالة، ويتشامتون، بل قد يتعاطون احملرمات، بل قد خيالطون 

األشرار، ويذهبون مع األشرار، وال أحد يسأل عن أوالده، ولو كانت له غنم لرأيته حيافظ عليها ويغلق 
 شيئاً خيرج منها، لكن األوالد ال يهمه أمرهم، يدخلون أو خيرجون، يفسدون أو الباب عليها وال يترك

  .يصلُحون، ال حياسبهم وال يراقبهم
  .وذا حصل فساد النشأ إالّ من رحم اهللا عز وجلّ

يف احلديث دليلٌ على أنّ الضرب وسيلةٌ من وسائل التربية، ففيه رد على من مينع من : الفائدة العاشرة
إنه وسيلةٌ فاشلة بل هو وسيلة ناجحة، دينية، إسالمية، عمل ا السلف الصاحل، وأمر : لضرب، ويقولا

ا رسولُ اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأمر اهللا ا يف كتابه، فهو وسيلةٌ ناجحة، إذا استعملت على الوجه 
  .املشروع، ووضعت يف موضعها

)٢/٢٨٤(  

  

  :]الثالث والستونالباب [
  باب ما جاء يف ذمة اهللا وذمة نبيه* 

  .اآلية} وأَوفُوا بِعهد اِهللا إِذَا عاهدتم وال تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها{: وقوله تعاىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 التوحيد، ألنه يدلّ على عدم احترام أن نقض العهود فيه نقص يف: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد
عهد اهللا، ومن مل حيترم عهد اهللا، فإنّ هذا يدلّ على نقص توحيده، ومن وىف بعهد اهللا وعظم عهد اهللا 

  .هذا وجه املناسبة. فهذا يدلُّ على كمال توحيده



  .العهد: الذِّمة معناها" باب ما جاء يف ذمة اهللا وذمة نبيه: "وقول الشيخ رمحه اهللا
  .من النهي عن نقض العهود من كتاب اهللا وسنة نبيه، وما جاء من الوعيد يف ذلك: وما جاء يعين

ضد الغدر : هذا أمر من اهللا سبحانه وتعاىل بالوفاء بالعهود، والوفاء" } وأَوفُوا{: وقول اهللا تعاىل: "قال
  .واخليانة

عقد بني الناس، وأضافه إىل نفسه إضافة تشريف؛ مما يدلّ على تعظيم امليثاق الذي ي: املراد به} بِعهد اِهللا{
بيت اهللا، وناقة اهللا، وعبد اهللا، : العهد، ألن الشيء إذا أضيف إىل اهللا فهذا دليلٌ على تعظيمه، مثل

  .فاإلضافة هنا تقتضي تعظيم املضاف، فهي تدلّ على عظم العهد، ووجوب احترامه
 "}متداهاس، وهذا يشمل الذي بني اهللا وبني خلقه والعهد الذي : أي" } إِذَا ععاهدمت طرفاً آخر من الن

بني املسلمني وبني الكُفّار، ويشمل العهد الذي بني ويلّ أمر املسلمني وبني الرعية، ويشمل العهد الذي 
  .بني أفراد الناس بعضهم مع بعض

: نّ نقض العهود من عالمات املنافقني، قال سبحانه وتعاىلفهذه العهود العامة واخلاصة جيب الوفاء ا، أل
}نيحالالص نم نكُونلَنو قَندصلَن هلفَض نا مانآت ناَهللا لَئ داهع نم مهنم٧٥(و ( هلفَض نم ماها آتفَلَم

قَبهم نِفَاقاً في قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اَهللا ما وعدوه فَأَع) ٧٦(بخلُوا بِه وتولَّوا وهم معرِضونَ
  ،} )٧٧(وبِما كَانوا يكَذبونَ

)٢/٢٨٥(  

  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، : آية املنافق ثالث: "قال صإذا حد
  " .جروإذا خاصم ف

  .فنقض العهود من صفات املنافقني، والوفاء بالعهود من صفات املؤمنني
العهود، ألنّ العهد يسمى : يعين} وال تنقُضوا الْأَيمانَ{مث ى سبحانه وتعاىل عن نقض العهود، فقال 

  .مييناً
ب الوفاء ا وااللتزام ا من بعد إبرامها وعقْدها، ألنها إذا عقدت وأبرمت وج: أي} بعد توكيدها{

وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواٍء إِنَّ {: " الطرفني، حىت ولو كانت مع كفّار، قال تعاىل
نِنيائالْخ بحاء العقد الذي بينك وبينهم، حىت ي: أي" } )٥٨(اَهللا ال يك تريد إن هلم أنكونوا على أعل

، هذا مع } إِنَّ اَهللا ال يحب الْخائنِني{بينة وعلى بصرية، وال تفاجئهم بنقض العهد بدون سابقة إنذار 
  .الكفّار، فكيف مع املسلمني؟

الً واحلال أنكم إذا عاهدتم فقد جعلتم اهللا كفي: واو احلال، أي: الواو} وقَد جعلْتم اَهللا علَيكُم كَفيالً{
  .عليكم



أن اهللا سبحانه وتعاىل ينتقم ممن نقض العهد، ألنهم إنما وثقوا بكم ووثقتم م باسم اهللا سبحانه : واملعىن
وتعاىل، فصار اهللا سبحانه كفيالً وحسيباً ورقيباً على اجلميع، ومن كان اهللا حسيبه ورقيبه وحماسبه فإنه 

يف قلبه ويف نيته من النيات الباطلة والغدر، فاهللا يعلم ما يف لن يفوت على اهللا جل وعال، وال خيفى ما 
، هذا الكفيل ليس كغريه من الكفالء } إِنَّ اَهللا يعلَم ما تفْعلُونَ{: القلوب، فكيف إذا ظهر ووقع

فالكفيل من اخللق قد يغفل وقد جيهل، وال يعلم مبا حيصل من املكفول، ولكن اهللا جل وعال ال ختفى 
يه أفعال خلقه وأعمال عباده، فهو يعلم أفعالكم ونياتكم ومقاصدكم وأهدافكم وما ترمون إليه، عل

فاحذروا من اهللا سبحانه وتعاىل، احذروا من هذا الكفيل العليم اخلبري القدير الذي ال خيفى عليه شيء 
  .وال يعجزه شيء

لعهد ونقض العهد من غري مسوغ ومن النهي عن إخفاء ا: فهذه اآلية فيها شاهد واضح للترمجة وهي
  .غري سبب يقتضي ذلك

)٢/٢٨٦(  

  

كان رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إذا أَمر أمرياً على جيش أو سرية؛ أوصاه بتقوى : وعن بريدة قال
  :اهللا، ومبن معه من املسلمني خرياً، فقال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  :وغريه، فقال" صحيح مسلم" الذي يف مث أورد احلديث

  .- رضي اهللا تعاىل عنه-هو بريدة بن احلُصيب األسلمي، الصحايب اجلليل" وعن بريدة"
النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم " كان رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إذا أَمر أمرياً على جيش أو سرِية"

 اجليوش والسرايا للجهاد يف سبيل اهللا، بعدما هاجر إىل املدينة وقَوِي اإلسالم وأمره اهللا كان يعقد
باجلهاد، كان صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يكون اجليوش والسرايا حملاربة املشركني، امتثاالً ألمر اهللا سبحانه 

} )٧٣(ار والْمنافقني واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهنم وبِئْس الْمصرييا أَيها النبِي جاهد الْكُفَّ{: وتعاىل بقوله
قَاتلُوا الَّذين ال يؤمنونَ بِاِهللا وال بِالْيومِ الْآخرِ وال {، } وقَاتلُوا الْمشرِكني كَافَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَافَّةً{، 

  .، إىل غري ذلك} ما حرم اُهللا ورسولُه وال يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتوا الْكتابيحرمونَ 
  .العسكر العظيم الكثري، وأما السرية فهي القطعة من اجليش، تنطلق من اجليش وترجع إليه: واجليش هو

عليه -لسرايا، وأما اجليوش فكان يقودها بنفسه يف الغالب وكان صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يؤمر على ا
  .-الصالة والسالم

أنه البد من نصب األمري على اجليوش والسرايا ألجل أن ترجع إليه وألجل : فيه" إذا أمر أمرياً: "فقوله
من اإلمارة يف اجليوش والسرايا، والبد ا، البدمن اإلمامة أن يتولّى أمرها وحيلّ مشاكلها ونزاعا 



  .العظمى للمسلمني، ألنّ الفوضى وعدم وجود الوالة فيه مفاسد عظيمة، وفيه شر كبري
أنّ تأمري األمراء سواء على األقاليم أو على اجليوش أو على السرايا يرجع فيه إىل ويلّ األمر، هو : وفيه

  .ه اهللا سبحانه وتعاىلالذي يومر وهو الذي يعزل، ألنّ ذلك من صالحياته يف حدود ما شرع
هذا من عناية الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بأمور املسلمني، وهكذا ينبغي لوالة " أوصاه بتقوى اهللا"

  .أمور املسلمني أن يقتدوا الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فيوصوا أمراءهم ومن حتت أيديهم بتقوى اهللا

)٢/٢٨٧(  

  

  . باسم اهللا يف سبيل اهللا، قاتلوا من كفر باهللا اغزوا"
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .سميت تقوى ألنها تقي من عذاب اهللا. فعلُ أوامره وترك نواهيه: وتقوى اهللا هي
اتخاذ الوقاية من عذاب اهللا وسخطه وغضبه، وذلك إنما يكون بطاعته وترك معصيته : فالتقوى معناها
  .ابه ورجاًء لثوابهخوفاً من عق

وهي كلمةٌ جامعة جتمع خصال اخلري كلّها، ولذلك أوصى اهللا ا يف كتابه يف مواضع كثرية، كقوله 
  .، ويف كثري من اآليات، فهي كلمة جامعة} يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم{: تعاىل

، فالتقي هو الكرمي عند اهللا } م عند اِهللا أَتقَاكُمإِنَّ أَكْرمكُ{: ومن اتقى اهللا فهو أشرف الناس، قال تعاىل
  .سبحانه وتعاىل دون نظرٍ إىل نسبه أو إىل ماله أو إىل جاهه

وأوصاه مبن معه من املسلمني ممن حتت يده من السرية أو اجليش : أي" ومبن معه من املسلمني خرياً"
م وينظر يف مصاحلهم، وحيلّ مشاكلهم، ويرفُق م، بأن ينصح هلم ويتولّى أمرهم ويدبر شؤو: خرياً

  .فليست املسألة مسألة إمارة فقط، أو نيل مرتبة فقط، أو نيل لقب
  : لألمري وللجيش وللسرية، يقول للجميع- عليه الصالة والسالم-مث يقول

  .قصد العدو والذّهاب إليهم: الغزو هو" اغزوا"
بداَءة األمور املهمة باسم اهللا، وأنّ اإلنسان إذا بدأ بشيء فإنه : ا فيهمستعينني باهللا، وهذ: أي" باسم اهللا"

يبدأ باسم اهللا، فإذا شرع يف السفر، أو شرع يف الغزو، أو شرع يف األكل أو الشرب، أو الدخول يف 
ا االسم قبل الدخول، ألن هذ) باسم اهللا: (البيت أو املسجد، وحتى الدخول يف حملّ قضاء احلاجة يقول

يعصمه من الشيطان، وترتل عليه وعلى عمله وعلى فعله الرمحة والربكة، كما يذكر اسم اهللا على 
ناقص : أي" كلُّ أمرٍ ذي بال ال يبدأ فيه باسم اهللا فهو أَبتر: "الذّبائح عند التذكية، بل جاء يف احلديث

 ما -وس والنصائح، وتبدأ به سورة القرآن الكرميالبركة، وتبدأ به الرسائل واملؤلَّفات، وتبدأ به الدر
  .كلمة عظيمة، تبدأ ا مهام األمور) باسم اهللا(عدا سورة براءة، فـ 



)٢/٢٨٨(  

  

أن الغزو ال يكون لطلب امللك أو لطلب املال أو التسلّط على الناس، هذا شأن : يعين" يف سبيل اهللا"
ملغزوين، وليس لالنتقام منهم إذا مل يصروا على الكفر، وإنما هي أهل اجلاهلية، إنما يكون الغزو ملصاحل ا

: ملصاحلهم، ألجل إنقاذهم من الكفر وإخراجهم من الظلمات إىل النور، فهو يف سبيل اهللا، القصد منه
يكون إعالُء كلمة اهللا سبحانه وتعاىل، واملصلحة يف هذا عائدة إىل املغزوين، واىل الغازين أيضاً، فالغازون 
هلم أجر اجلهاد يف سبيل اهللا وأجر الشهادة والغنيمة، واملغزوون يكون هلم إخراجهم من الكفر إىل 

  .اإلميان ومن الظّلمات إىل النور، ومن الكفر إىل اإلسالم
قتال الكفّار، لكفرهم، ألن اهللا خلق الناس لعبادته سبحانه : القصد من الغزو هو" قاتلوا من كفر باهللا"

، واملصلحة يف العبادة راجعةٌ إليهم، } )٥٦(وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبدون{: ، قال تعاىلوتعاىل
ألنهم إذا عبدوا اهللا أكرمهم اهللا سبحانه وتعاىل يف الدنيا واآلخرة، أما إذا عبدوا غري اهللا فقد ضروا 

  .أنفسهم
الة الكفر وإحالل التوحيد حملّه، هذا هو املقصود من الغزو، ليس إز: فاملقصود من الغزو يف اإلسالم هو

: املقصود من الغزو االستيالء على البالد، أو أخذ األموال، أو توسيع امللك، أو ما أشبه ذلك، قال تعاىل
}لَّهل كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى ال تتح ملُوهقَاتو {.  

على أنّ اجلهاد يكون بالغزو واهلجوم على الكفّار يف ديارِهم بعد دعوم إىل اإلسالم وهذا فيه دليلٌ 
إن املقصود به الدفاع، إنما املقصود من اجلهاد :  كما يقول بعض الكُتاب العصريني-وليس املقصود منه

 ال تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ وقَاتلُوهم حتى{: إزالة الكفر والشرك من األرض، كما قال سبحانه وتعاىل: هو
ريصلُونَ بمعا يا فَإِنَّ اَهللا بِموهتان فَإِن لَّهل كُلُّه ينلَى ) ٣٩(الدوالْم منِع الكُمووا أَنَّ اَهللا ملَما فَاعلَّووإِنْ تو

ريصالن منِعلب الكفّار يف بالدهم، ونشر هو ط: فاملقصود من الغزو واجلهاد يف األصل. } )٤٠(و
  .اإلسالم، وإزالة الكفر
وهذا باطل، . أننا نبقى يف ديارِنا، فإن جاءونا دافعناهم، وإن ما جاءونا تركناهم: أما قصة الدفاع فمعناه

  ومل يأت اإلسالم ذا، إمنا كان هو موجوداً يف أول

)٢/٢٨٩(  

  

  . وال تقتلوا وليداً اغزوا وال تغلّوا، وال تغدروا، وال متثّلوا،
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

اإلسالم لَما كان املسلون قلّة، ومل يكن للمسلمني دولة فعندما كانوا يف مكّة، كانوا منهيني عن القتال 



ألنّ املفسدة فيه أعظم من املصلحة، لكن لّما قوي املسلمون ووجدت دولة املسلمني يف املدينة أمر اهللا 
لمني باجلهاد والغزو وقتال الكفّار وغزوهم يف ديارهم ويف بالدهم لنشر اإلسالم، ونفّذ ذلك رسول املس

اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فما توفّي رسولُ اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إالّ واإلسالم منتشر يف معظم 
 - أفواجاً قبل وفاته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وكاتب امللوكجزيرة العرب، وجاء الناس ودخلوا يف دين اهللا

  . يدعوهم إىل ا إلسالم، وكان ذلك مقدمة جلهادهم-ملوك األرض
وجاء من بعده اخللفاء الراشدون فواصلوا اجلهاد الذي بدأه رسولُ اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حىت انتشر 

ق األرض ويف مغارا، ودخلت دولة الفُرس ودولة الروم حتت حكم اإلسالم، منهم اإلسالم يف مشار
هو {: من أسلم ومنهم من خضع لبذل اجلزية، وصارت الغلبة والظهور لدين اإلسالم كما قال تعاىل

، فتحقّق } )٣٣(و كَرِه الْمشرِكُونَالَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَ
وعد اهللا سبحانه وتعاىل وظهر دين اإلسالم على الدين كلّه، وبلغ مشارق األرض ومغارا، جبهاد 

  .ااهدين يف سبيل اهللا
  .هذا تكرار منه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم للتأكيد" اغزوا"
يرسم هلم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اخلُطَّة اليت " لوا، وال تقتلوا وليداًوال تغلُّوا، وال تغدروا، وال متثِّ"

  .يسريون عليها يف جهادهم، وهي خطّة العدل واإلنصاف والرفْق واحلكمة
أن يأخذ شيئاً من الغنيمة قبل القسمة، فالغنيمة تجمع مث يقْسم حسب ما شرعه : الغلول هو" وال تغلُّوا"

واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيٍء فَأَنَّ للَّه خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ وابنِ {: اهللا
  .} السبِيلِ

شيئاً فمن أخذ شيئاً منها بدون القسمة أو التنفيل الذي مينحه القائد لبعض ااهدين ملزية فيه؛ فمن أخذ 
وما كَانَ {: بدون وجه شرعي من املغامن فهذا الغلول، وهو كبرية من كبائر الذّنوب، وقد قال اهللا تعاىل

} )١٦١(لنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْت بِما غَلَّ يوم الْقيامة ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم ال يظْلَمونَ
  في يوم القيامة يأيت الغالّ حيمل ما أخذه يف الدنيا، حيمله على ظهره، إن أخذ بعرياً جاء، ف

)٢/٢٩٠(  

  

، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ]أو خالل[وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث خصال 
  :وكُف عنهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
جاء ا حيملها على رقبته، وإن أخذ ماالً جاء به حيملُه يوم القيامة بالبعري على رقبته، وإن أخذ بقرة 
  .فضيحةً له يف هذا املوقف العظيم



والغالُّ يؤدب بأن يحرق رحلُه، واألثاث الذي معه، من باب العقوبة باملال، وال يصلِّي عليه اإلمام إذا 
  .مات بل يتركُه يصلِّي عليه الناس من أجل الردع للناس

وحتى العمال الذين يبعثهم ويلّ األمر جلباية الزكاة؛ إذا قبِلوا اهلدايا من الناس فهي غُلول، قال صلَّى 
لَّمسو هلَيع ال غُلول: "اللَّهمهدايا الع. "  

  .اخليانة يف العهد: هذا الشاهد من احلديث للباب، والغدر هو" وال تغدروا"
تشويه جثَث القتلى؛ بقطع آذام أو أُنوفهم أو أطرافهم، وهذا ال جيوز، : لتمثيل معناهأ ا" وال تمثِّلُوا"

  .ألنّ جثة اآلدمي هلا حرمة حىت ولو كان كافراً، فال جيوز التمثيل به
تل الصغري من الكُفّار، ألنه ليس منه خطر على املسلمني، كما أنها ال تق: الوليد معناه" وال تقتلوا وليداً"
 املرأة من الكُفّار، ألن النساء لسن من أهل القتال، وإنما األطفال والنساء يؤخذون أرقّاء -أيضاً-

للمسلمني، وكذلك الشيخ الكبري اهلَرِم ال يقتل، إالّ إذا كان له رأي ومشورة يف اخلَرب، مثَل ما قُتل 
 لكن قُتل يف غزوة حنني ألنه كان يعطي اآلراء دريد بن الصمة سيد هوازِن، وكان رجالً كبرياً هرِماً

للكُفّار، ألنه كان سيداً من سادام وشجاعاً من شجعام، وقد مارس احلروب وساس املعارك، فعنده 
خربة، وكانوا يرجعون إليه، فقتله املسلمون، ألنه يصدر منه ضرر على املسلمني، أما الشيخ الذي ليس 

 قاصر على نفسه، فال يقتل، إنما يقتل الكافر الذي يتعدى ضرره وكفره إىل الناس، له أمهية، وكفره
وكذلك الرهبان الذين يف الصوامع أيضاً ال يقتلون، ألنهم مشغولون مبا هم فيه وال يصدر منهم أذى 

  .للمسلمني وكفرهم قاصر عليهم
اخلصال واخلالل مبعىن ]" أو خالل[ خصال وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث: "وقوله

واحد، ولكن هذا شك من الراوي، وهذا من الدقّة يف الرواية، إذا كان الراوي ال جيزم باللّفظة اليت 
  قاهلا رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فإنه يأيت بالكلمة

)٢/٢٩١(  

  

 مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين، .ادعهم إىل اإلسالم؛ فإن أجابوك فاقبل منهم
  .وأخربهم أم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
حيحاً، اليت تشاها حترجاً من القول على رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ما مل يقل وإنْ كان املعىن ص
قال : وهذا من احترام كالم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأنّ أحداً ال يضيف إليه شيئاً، ويقول

  .رسول اهللا كذا وهو مل جيزم
" نهتر وهو " فأَيه مفعول للفعل املتأخأجابوك"بالنصب على أن. "  



 فاقبل - أو اخلصال- أي واحدة من هذه اخلالل الثالثإذا قبلوا" ما أجابوك فاقبل منهم وكُف عنهم"
  .منهم إجابتهم وكُف عنهم القتال، وال تقاتلهم

أنّ القتال ال جيوز إالّ بعد الدعوة إىل اإلسالم، وال جتوز مفاجأم وقتاهلم وهم مل يسبق هلم : هذا فيه
  .دعوة من املسلمني

، ويف رواية غري )مث: (هذه رواية مسلم" م إىل اإلسالممث ادعه: "قوله يف احلديث" ادعهم إىل اإلسالم"
  .بداية الكالم" ادعهم إىل اإلسالم: "، وهو الصحيح، ويكون)مثّ(مسلم حبذف 

فالكفّار جيب أن يدعوا إىل اإلسالم أوالً، فإنّ قبلوا فاحلمد هللا، ألنّ هذا هو املقصود، حنن ال نقاتلهم إالّ 
شهد أن ال إله إالّ اهللا وأنّ حممداً رسولُ اهللا وجب الكف عنه، واعتربناه ألجل دخوهلم يف اإلسالم، فمن 

من املسلمني، له ما للمسلمني وعليه ما على املسلمني، إالّ أن يظهر منه بعد ذلك ما خيالف الشهادتني 
م، ولو مات بعد نطقه فنعتربه مرتدا، ونعامله معاملة املرتد، أما إذا مل يظهر منه شيء فإنه يقبل منه اإلسال

  .بالشهادتني عاملناه معاملة املسلم يف املرياث واجلنازة وغري ذلك
  .من مكام الذي يقيمون فيه: يعين" ادعهم إىل التحول من دارهم"مث إذا قبلوا اإلسالم فـ 

  .وهي املدينة يف ذاك الوقت" إىل دار املهاجرين"
اترك الشرك، وقال صلَّى اللَّه : أي} )٥(والرجز فَاهجر{: ىلترك الشيء، قال تعا: واهلجرة يف اللغة هي

لَّمسو هلَيى اهللا عنه: املهاجر: "ع ك: اهلجر هو" من هجر مارهذا يف اللغة. الت.  

)٢/٢٩٢(  

  

وال فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أم يكونون كأعراب املسلمني، جيري عليهم حكم اهللا تعاىل، 
  .يكون هلم يف الغنيمة والفيء شيء؛ إالّ أن جياهدوا مع املسلمني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
أما يف االصطالح الشرعي فاهلجرة صارت تطلق على االنتقال من بالد الكفر إىل بالد املسلمني من أجل 

  .حفظ الدين
ين ميزة على إخوام من األنصار، وصاروا واهلجرة من أعظم األعمال بعد اإلسالم، وهلذا صار للمهاجر

يقدمون يف الذّكر لشرفهم، ألنهم تركوا أوطام وديارهم وأمواهلم وخرجوا، بل تركوا أوالدهم 
وأزواجهم، وخرجوا إىل املدينة من أجل الدين ومن أجل نصرة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فشكر 

  . ووعدهم جبزيل الثواباهللا هلم ذلك وأثىن عليهم
هؤالء الذين } إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمالئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم{: واهلجرة باقية إىل أن تقوم الساعة، قال تعاىل

  .تركوا اهلجرة عن غري عذر فظلموا أنفسهم بذلك



هلجرة حىت تنقطع التوبة، وال تنقطع ال تنقطع ا: "فاهلجرة واجبة وباقية إىل أن تقوم الساعة، ويف احلديث
  " .التوبة حىت خترج الشمس من مغرِا

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها قولُه صة: "وأموني اهلجرة من مكّة، : فاملراد به" ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد
سالم فهي باقية إىل قيام ألنها بعد الفتح صارت دار إسالم، وأما اهلجرة من بالد الكفر إىل بالد اإل

  .الساعة
واهلجرة يف هذا احلديث وهي االنتقال من دارهم إىل دار املهاجرين مستحبة يف حقّهم، إذا كانت البالد 

بالداً إسالمية فاالنتقال منها إىل بلد أفضل منها مستحب، ألن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هنا 
  .اهلجرة هنا غري واجبة عليهم، وإنما هي أفضل يف حقِّهمخيرهم، فدلّ على أن 

إن آثروا البقاء يف بلدهم ومل : يعين" فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أنهم يكونون كأعراب املسلمني"
ساكن : مجع أعرايب، وهو: ينتقلوا إىل املدينة فأخربهم أنهم يكونون كأعراب ا ملسلمني، واألعراب

  .البادية
  ال شك أن سكىن احلاضرة اإلسالمية أفضل من سكىن البادية اإلسالمية ألنّو
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  .فإن هم أبوا فاسأهلم اجلزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكُف عنهم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 تعلُّم العلم النافع، سكىن البادية فيها جفاء، أما سكىن احلاضرة اإلسالمية ففيها يف الغالب خري، وفيها
  .وفيها خمالطة الصاحلني، فالتعرب فيه جهل، وفيه بعد عن العلم، خالف اهلجرة ففيها خري كثري

ال يكون هلم يف الغنيمة " حكم اإلسالم، فيكونون مسلمني، ولكن : أي" جيري عليهم حكم اهللا تعاىل"
  . أموال الكُفّار يف أثناء القتالما يستويل عليه املسلمون من: الغنيمة هي" والفيء شيء

واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيٍء فَأَنَّ للَّه خمسه وللرسولِ {: وقد تولّى اهللا تعاىل قسمتها يف كتابه فقال
للراجل : وزع بني املقاتلني، وأربعة األمخاس الباقية ت} ولذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ وابنِ السبِيلِ

  .سهم، وللفارس ثالثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه
فهؤالء الذين أسلموا ولكنهم مل ينتقلوا إىل بالد اهلجرة، وبقوا يف البادية؛ ليس هلم من الغنيمة شيء، 

مون يف احلواضر يكونون ألنهم مل يشاركوا ااهدين ومل يكونوا يف بلد ااهدين رِدءاً هلم، ألنّ الذين يقي
  .رِداً للمجاهدين إذا احتاجوا إليهم

  .طلب اجلزية: أبوا اإلسالم، فينتقل معهم إىل اخلصلة الثانية، وهي: يعين" فإنْ أبوا"
مقدار من املال يدفعه الكافر حىت يحقَن دمه ويعيش حتت ظلِّ اإلسالم وحكم اإلسالم، ويبقى : واجلزية



  .ن خاضعاً حلكم اإلسالمعلى كفره، لكن يكو
 هل تؤخذ اجلزية من كُلِّ كافر كما هو ظاهر هذا احلديث، أو أنها تؤخذ - رمحهم اهللا-واختلف العلماء

قَاتلُوا الَّذين ال يؤمنونَ بِاِهللا وال بِالْيومِ الْآخرِ وال يحرمونَ ما حرم {: من أهل الكتاب فقط لقوله تعاىل
 ورسولُه وال يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتوا الْكتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم اُهللا

اليهود والنصارى، فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود : ، فخص اهللا يف اآلية أهلَ الكتاب} )٢٩(صاغرونَ
" سنوا م سنة أهل الكتاب: " رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فقالوالنصارى، وأُلْحق م اوس بسنة

يف أخذ اجلزية، فهم يسن م سنة أهل الكتاب يف أَخذ اجلزية، أما ذبائحهم فهي حرام، خبالف : يعين
  .ذبائح أهل الكتاب، ونسائهم

)٢/٢٩٤(  

  

  .فإن هم أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

فتؤخذ اجلزية من أهل الكتاب بنص اآلية، وتؤخذ اجلزية من اوس بالسنة النبوية وفعل اخللفاء 
  .الراشدين، ويبقى اخلالف يف بقية املشركني، فهذا احلديث يدلّ على أخذها منهم أيضاً

  :والعلماء اختلفوا يف ذلك على ثالثة أقوال
أنها تؤخذ من كُلِّ كافر، بدليل : هو قولُ اإلمام مالك رمحه اهللا، واختيار اإلمام ابن القيمو: القول األول

" إذا لقيت عدوك من املشركني: "هذا احلديث، ألنّ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عمم أخذ اجلزية، وقال
  .، وهذا عام يعم مجيع املشركني

أما مشركو العرب فال تؤخذ منهم اجلزية، فال يقبل . تؤخذ من كلّ مشرك من العجمأنها : القول الثّاين
  .منهم إالّ اإلسالم أو القَتل، وهذا قول اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا

أنّ أخذ اجلزية خاص بأهل الكتاب وباوس فقط من العرب ومن العجم، ومن عداهم : القول الثالث
  .هم جزية، وهذا قولُ اإلمام الشافعي، وظاهر مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللامن املشركني فال يقبل من

لإلمام ابن القيم، ويف كالم شيخ اإلسالم " كتاب أحكام أهل الذمة"واملسألة مفصلة يف كتب الفقه ويف 
  ".جمموع الفتاوى"ابن تيمية يف 

 ليتأملوا يف أحكام اإلسالم ويعيشوا حتت واحلكمة يف أخذ اجلزية يف مقابل تأمينهم وإلتاحة الفرصة هلم
حكمه، فتظهر هلم مساحة اإلسالم، وفضك اإلسالم فيكون ذلك دافعاً لدخوهلم فيه، هذا من احلكمة يف 
أخذ اجلزية ليتأملوا يف اإلسالم، وجيربوا العيش حتت ظلّه وعدله، ويتمكّنوا من مساع القرآن والسنة، 

  .ل يف اإلسالمويكون ذلك دافعاً هلم للدخو



  .أبوا دفع اجلزية: يعين" فإن هم أبوا: "وقوله
القتال، ألنهم أبوا : هذه اخلصلة الثاّلثة، وهي املرحلة األخرية معهم، وهي" فاستعن باهللا وقاتلهم"

  الدخول يف اإلسالم، وأبوا دفع اجلزية، فلم يبق إالّ

)٢/٢٩٥(  

  

صن، فأرادوك أن جتعل هلم ذة نبيه؛ فال جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حمة اهللا وذم
ولكن اجعل هلم ذمة أصحابك؛ فإنكم أن ختفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن ختفروا ذمة اهللا 

  .وذمة نبيه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الّ قتالُهم ألجل أن القتال، وقد بلغتهم الدعوة، وقامت عليهم احلجة، وانقطعت معذرم فلم يبق إ
ال {، } وقَاتلُوهم حتى ال تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للَّه{: تكون كلمة اهللا هي العليا، قال تعاىل

ال يكون شرك وال يفتنون املسلمني عن دينِهم، ألنهم إذا بقوا صاروا دعاة إىل الكفر، : يعين} تكُونَ فتنةٌ
ف املسلمني عن دينهموهم خطرّرد املسلمني لصرفهم عن دينهم، فالكفّار دائماً وأبداً يريدون صيهد  :
} وودوا لَو تكْفُرونَ{: ، وقال سبحانه وتعاىل} ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواًء{: قال تعاىل

، فالكفّار دائماً } قَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعواوال يزالُونَ ي{: ، وقال سبحانه وتعاىل
هذا هو } ويكُونَ الدين كُلُّه للَّه{: يف كلِّ مكان وزمان حياولون صرف املسلمني عن دينهم، وقوله

، وعبادة غريِه باطلة، ألنها بغري الواجب، ألنّ اهللا هو اخلالق الرازق الرب املدبر الذي يستحق العبادة
حق.  

هذا دليلٌ على وجوب االستعانة باهللا وعدم االغترار بالقوة، وأن املسلمني إنما " استعن باهللا: "وقوله
يقاتلون بإعانة اهللا جل وعال ويعتمدون على اهللا، ويطلُبون منه النصر والقوة، وال يعتمدون على قوم 

ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم {: ن اعتمدوا على ذلك هزِموا، كما قال سبحانه وتعاىلوعيب كثرم، فإم إ
بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالْأَر كُملَيع اقَتضئاً ويش كُمننِ عغت فَلَم كُمتكَثْر * هتينكلَ اُهللا سزأَن ثُم

ولسلَى رعرِيناُء الْكَافزج كذَلوا وكَفَر ينالَّذ ذَّبعا وهورت وداً لَمنلَ جزأَنو نِنيمؤلَى الْمعو ٢٦(ه( {.  
وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط {: فاملسلمون يعتمدون على اهللا، ويتخذون القوة والسالح

، ولكن هذه القوة وهذا السالح إمنا هو سبب من األسباب، وأما }  ترهبونَ بِه عدو اِهللا وعدوكُمالْخيلِ
االعتماد فهو على اهللا جل وعال، فال يعتمد على القوة وال على الكثرة، فإنّ ذلك ال ينفع إذا مل يساعد 

  .اهللا جل وعال بنصره وتأييده



 لَّى اللَّهمث قال صلَّمسو هلَين: "عصن" وإذا حاصرت أهلَ حصاألبنية : واحد احلُصون، وهي: واملراد باحل
  .والقالع اليت يتحصن ا املقاتلون

)٢/٢٩٦(  

  

وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن ترتهلم على حكم اهللا؛ فال ترتهلم على حكم اهللا، ولكن أنزهلم 
  .رواه مسلم" هم حكم اهللا أم ال؟ على حكمك، فإنك ال تدري أتصيب في

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأغلب من يتحصن بالقالع هم أهل الكتاب وأهل املدن واحلضر، أما البادية فإنهم يكونون يف 

  .الصحراء، ليس هلم قالع وال حصون
. ول األمداد إليهمتطويق احلُصون من كلِّ املنافذ، ومنعهم من اخلروج والدخول، ووص: واحلصار معناه
  .وهذه خطَّة من خطط احلرب. احلبس: من احلصر وهو

  .العهد: الذمة" فأرادوك أن جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه"
هذا ي عن ذلك؛ احتراماً لذمة اهللا وذمة نبيه من النقض وعدم " فال جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه"

  .الوفاء
تنقضوا، " فإنكم أن تخفروا" "ذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة اهللا فإنكم أن تخفروا ذممكم و"

وال يؤمن ممن أعطى ذمة أن ينقضها، فنقض ذمته أهون . احلماية: النقص، واخلفر معناه: اإلخفار معناه
  .من نقض ذمة اهللا وذمة رسوله
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرتهلم وإذا حاصرت أهل حص: "مث قال صرتهلم على حكم اهللا فال تن فأرادوك أن ت

أنا أجتهد فيكم فرب احلكم : على اجتهادك، تقول هلم: يعين" على حكم اهللا، ولكن أنزهلم على حكمك
الذي أرى أنه حق وصواب، فإن وفِّقت وأصبت فذلك من اهللا سبحانه وتعاىل، وإنْ أخطأت فهذا من 

  .انه وتعاىلاجتهادي وال ينسب إىل اهللا سبح
  .وإذا حصل خطأ يف اجتهاد البشر فإنه ال ينسب إىل حكم اهللا سبحانه وتعاىل

  " .فإنك ال تدوي أتصيب فيهم حكم اهللا أم ال: "وهلذا قال يف ختام احلديث
  .هذا فيه دليل على االجتهاد يف األحكام الفقهية: قال الفقهاء

، فليس كلُّ جمتهد مصيباً، وإنما املصيب يكون واحداً دليل على أنّ املصيب من املختلفني واحد: وفيه
  .والبقية يكونون خمطئني

هذا اجتهادي الذي : هذا حكم اهللا، وإنما يقول: فهذا فيه دليل على أنّ املفيت إذا أفىت بفتوى ال يقول
،أو ال، فال ينسب إىل اهللا شيئاً ال يدري هل هو حق ه ال يدري هل أصاب احلقأو خطأأراه، ألن .  



)٢/٢٩٧(  

  

  .ويف هذا دليلٌ على أنّ اخلطأ يتفاوت، وأنّ الذنب يتفاوت؛ بعضه أعظم من بعض
اإلرشاد إىل أخف الضررين، فإنّ نقض عهد اهللا سبحانه أشد من نقض عهد املخلوق، وإن كان : وفيه

د اهللا أشد من نقض عهد الكلّ حراماً، سواء كان مضافاً إىل اهللا أو مضافاً إىل املخلوق، ولكن نقض عه
  .املخلوق

  .وهذا يف املسائل االجتهادية
الزنا حرام، هذا : هذا حكم اهللا، تقول: أما املسائل اليت نص اهللا على حكمها؛ فهذا ال إشكال فيه، يقال

  .حكم اهللا
  .الربا حرام، هذا حكم اهللا: تقول

  .الشرك حرام، هذا حكم اهللا سبحانه وتعاىل
  .هذا واضح، وهذه أمور ليست من مسائل االجتهاد، ألنّ اهللا نص على حكمهاألن احلكم يف 

  :هذا حكم اهللا، وإنما يقول: كذلك القاضي الذي حيكم بني الناس ال يقول
  .هذا حكمي واجتهادي، وهذا الذي توصلت إليه

  :فيؤخذ من اآلية واحلديث مسائل عظيمة
وأَوفُوا بِعهد اِهللا إِذَا عاهدتم وال {:  العهود، قال اهللا تعاىليؤخذ من اآلية حترمي نقض: املسألة األوىل

  .} تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها
والعهود عامة، تشمل العهود اليت بني العبد وبني ربه، العهود اليت بني الراعي والرعية، العهود اليت بني 

يت بني املسلمني بعضهم مع بعض كلها جيب الوفاء ا، وحيرم نقضها بدون املسلمني والكُفّار، العهود ال
  .سبب صحيح
يف احلديث أنّ تكوين اجليوش والسرايا والغزو واجلهاد من صالحيات اإلمام، هو الذي : املسألة الثانية

لَّى اللَّهيب صرجع إليه فيها، ألنّ النكان هو الذي يأمر بذلك وهو الذي ينظِّم هذه األمور وي لَّمسو هلَيع 
ينظِّم اجليوش والسرايا ويؤمر األمراء عليها، ويوصيهم، فدلّ هذا على أن هذا األمر من صالحيات 

ه ال جيوز ألحداإلمام، وأن  

)٢/٢٩٨(  

  

 إذن من الناس أن يغزو أو يقاتل أو جيمع مجاعة يف وسط والية اإلمام ويأمر وينهى ويصدر أوامر بدون
إمام املسلمني، هذا يعترب من االعتداء على صالحيات اإلمام ومن الفوضى يف اإلسالم، وحيصل ذا 



  .مفاسد عظيمة
يف احلديث دليلٌ على أنّ اجلهاد يف اإلسالم شرع من أجل إعالء كلمة اهللا ونشر اإلسالم : املسألة الثالثة

  " .قاتلوا من كفر باهللا: "ه علَيه وسلَّموالقضاء على الكفر والشرك، لقوله صلَّى اللَّ
" ال تقتلوا وليداً: "يف احلديث دليلٌ على حترمي قتل من ال يقاتل من الكفّار كالطفل الوليد: املسألة الرابعة

، وكذلك النساء، وكذلك الشيخ الكبري اهلَرِم، وكذلك الرهبان يف الصوامع، هؤالء ال جيوز قتلُهم 
يقاتلون، وكفرهم قاصر على أنفسهم ال يتعدى إىل غريهم، أما إذا كان هؤالء هلم رأي وهلم ألنهم ال 

  .دعوة إىل الكفر فإنهم يقتلون دفعاً لشرهم
يف احلديث دليلٌ على أنّ الكُفّار ال يقاتلون إالّ بعد دعوم إىل اإلسالم، وأنه ال جتوز : املسألة اخلامسة

، وهذا أول ما بدأ به " ادعهم إىل اإلسالم: "الدعوة، لقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمبداءم بالقتال قبل 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص.  

فيه أنّ من أظهر اإلسالم ونطق بالشهادتني فإنه يقبل منه ويكَف عنه، حىت يتبين منه ما : املسألة السادسة
فإن هم أجابوك فاقبل : "يحكم عليه حبكم املرتد لقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّميناقض اإلسالم، فعند ذلك 

  ".منهم وكُف عنهم
  .يف احلديث دليلٌ على مشروعية أخذ اجلزية ممن أىب أن يقبل اإلسالم وبذَل اجلزية: املسألة السابعة
 يف قتاهلم للكفّار على اهللا سبحانه وتعاىل، وال يف احلديث دليلٌ على أن املسلمني يعتمدون: املسألة الثامنة

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهم وكثرة جنودهم وال يغترون بذلك لقوله صفاستعن : "يعتمدون على حوهلم وقو
  " .باهللا وقاتلهم

ة اهللا وذمة يف احلديث دليلٌ على أنَّ املسلمني ال يرتلون الكُفّار احملاصرين على ذم: املسألة التاسعة
على عهد اهللا وعهد رسوله، وإنما يرتلوم على ذممهم هم، ألنه إنْ حصل خطأ فإنه : رسوله، يعين

  .ينسب إليهم وال ينسب إىل ذمة اهللا وذمة رسوله

)٢/٢٩٩(  

  

فيه دليلٌ على أنّ الذنوب ختتلف، بعضها أشد من بعض، وذلك أنّ نقض عهد اهللا أشد : املسألة العاشرة
من نقض عهد املخلوقني، وإنْ كان الكلُّ حراماً، ولكن الذنوب تتفاوت، وارتكاب أخف الذنوب 

  .أسهل من ارتكاب أعظمها
يف آخر احلديث دليلٌ على مشروعية االجتهاد يف املسائل اليت هي محلٌّ : املسألة احلادية عشرة

  .لالجتهاد
لصواب يكون مع واحد من اتهدين وال يكون مع يف احلديث دليلٌ على أنّ ا: واملسألة الثانية عشر



لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهك ال تدري: "مجيعهم، بدليل قوله صوإذا كان هذا خطاباً للصحابة، وهم " فإن ،
أوىل أقرب الناس إىل العلم واإلصابة، ألنهم يتلّقون عن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فغريهم من باب 

من اتهدين، فال يغتر اإلنسان برأيه وباجتهاده، ألنه حيتمل أنه خمطئ وأنّ الصواب مع خمالفه، فال يغتر 
اإلنسان باجتهاده أو يتعصب لرأيه أو يشتد عندما يناقَش، هذا ال جيوز، ألنك جمتهد وهذا جمتهد، 

ن من املناقشة ومن املساءلة يف املسائل والصواب حمتمل أن يكون معك وأن يكون معه، فال جيزع اإلنسا
هذا اجتهادي وهذا الذي أرى، واإلنسان عرضة للخطأ، وال يقول هذا حكم اهللا يف : اخلالفية، ويقول

  .املسألة

)٢/٣٠٠(  

  

  :]الباب الرابع والستون[
  باب ما جاء يف اإلقسام على اهللا* 

واهللا ال : قال رجل: " صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقال رسول اهللا: عن جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال
، إين قد غفرت له !من ذا الذي يتألَّى علي أن ال أغفر لفالن؟: فقال اهللا عز وجلّ. يغفر اهللا لفالن

  .رواه مسلم" وأحبطت عملك
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

احللف على اهللا، فإن كان : اإلقسام على اهللا هو" هللاباب ما جاء يف اإلقسام على ا: "قال الشيخ رمحه اهللا
بأنه ال يرحم عباده وال يغفر هلم وال يدخل أحداً منهم اجلنة فهذا حمرم، وهو سوء . هذا احللف على اهللا

احلجر على اهللا تعاىل، وال أحد مينع اهللا من أن يتصرف يف خلقه، وأن : أدبٍ مع اهللا تعاىل، ألنّ معناه
  .م من شاء ويعذِّب من شاء، وأن يغفر ملن شاء؟يرح

  .فالذي يفعل هذا قد أساء األدب مع اهللا، وتنقّص اهللا سبحانه وتعاىل، فهذا النوع يعترب مخالً بالتوحيد
ألنّ " باب ما جاء يف اإلقسام على اهللا: "فلذلك عقد املصنف رمحه اهللا هذا الباب، وأمجل يف الترمجة فقال

  :ى اهللا له احتماالن أو وجهاناإلقسام عل
  .هو ما ذكرنا، وهذا ممنوع وحرام، وخملٌّ بالعقيدة: االحتمال األول

أن يكون على وجه حسن الظن باهللا أن يفعل اخلري، وأن يغفر لعباده : النوع الثاين من االقسام على اهللا
سن ظن باهللا، وقد جاء يف وأن يسقيهم املطر، وأن ينصرهم على األعداء، فهذا ال بأس به، ألنه ح

رب أشعث : "، وقال النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" إنَّ من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا َألبره: "احلديث
  " .أغرب ذي طمرين، مدفوع باألبواب؛ لو أقسم على اهللا ألبره

جندب بن : واملراد به. بفتح الدال، وجيوز الضم: دبجن" عن جندب بن عبد اهللا: "قال الشيخ رمحه اهللا



  .عبد اهللا البجلي، صحايب جليل، رضي اهللا عنه
  .ممن كان قبلنا من األمم: يعين" " قال رجل: "قال رسولُ اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قال"

  .لف على اهللا أن ال يفعل اخلري، وهو احملرمهذا من النوع األول، وهو احل" واهللا ال يغفر اهللا لفالن: "قولُه
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  .أن القائل رجل عابد: ويف حديث أيب هريرة
  .تكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته: قال أبو هريرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
: لف، قال تعاىلحيلف، واَأللية هي احلَ: ، يتألّىيعين" من ذا الذي يتألّى علي: "فقال اهللا عز وجلّ"
  .حيلفون: يعين} يؤلُونَ{، ومعىن } للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعة أَشهرٍ{

اهللا جل وعال يغفر الذنوب، يوفِّق العبد للتوبة ولو قبل املوت " إين قد غفرت له: "مث قال جل وعال
وقد يكون اإلنسان كافراً عدوا هللا، مث مين اهللا عليه بالتوبة بلحظات، مث يتوب اهللا عليه ويدخله اجلنة، 

واإلسالم، وميوت يف حلظته ويدخل اجلنة، وقد يكون اإلنسان على عمل صاحل وعلى عبادة مث يرتد عن 
إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حتى ما : "اإلسالم يف آخر حلظة مث يدخل النار، فاألعمال باخلواتيم

ينه وبينها إالّ ذراع فيعمل بعلم أهل النار فيدخلها، وإنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون ب
، فاألعمال باخلواتيم، "يكون بينه وبينها إالّ ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها

لت املغفرة، مهما كانت واملدار على التوبة الصادقة، مىت حصلت التوبة الصادقة قبل الغرغرة حص
  .الذنوب واخلطايا والسيئات
، ما بينه وبني "أنّ اجلنة أقرب إىل أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك: "وهلذا جاء يف احلديث ا آلخر

اجلنة إالّ أن ميوت على اإلسالم والتوبة فيدخل اجلنة، وما بينه وبني النار إالّ أن ميوت على الشرك أو 
  .نوب الكبائر فيدخل النار إالّ أن يعفو اهللا عما دون الشركعلى الذ

أنّ اجلنة أقرب إىل أحدنا من شراك نعله، والنار مثل : فيه: "وهلذا قال املصنف رمحه اهللا يف مسائله
  ".ذلك

  .فهذه الكلمة أبطلت عمله. أبطلته: أي" أحبطت عملك: "قال جلّ وعال للذي تألّى عليه سبحانه
: يعين" تكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته: "طر اللّسان، وهلذا قال أبو هريرة رضي اهللا عنهخ: ففيه

  .أهلكت دنياه وآخرته
  :فهذا احلديث فيه مسائل



فيه حترمي اإلقسام على اهللا إذا كان على وجه احلجر على اهللا سبحانه وتعاىل أن ال يفعل : املسألة األوىل
  .لتوحيدبعباده خرياً، وأنه خملٌّ با
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فيه خطر اللّسان، وأنه قد يزلّ يف كلمة تهلكه يف الدنيا واآلخرة، فكيف بالذي يتكلّم : املسألة الثانية
، كم يتكلم اإلنسان من الكالم - والعياذ باهللا-بكالم كثري من سخط اهللا؟، ماذا تكون حالته وعاقبته 

  .الذي عليه ال له، فلنتحفّظ من ألسنتنا
  .أنّ اجلنة أقرب إىل أحدنا من شراك نعله وأنّ النار مثل ذلك: فيه ما أشار إليه املصنف: ملسألة الثالثةا

  .يف احلديث دليلٌ على حترمي إعجاب اإلنسان بنفسه واحتقاره لآلخرين: املسألة الرابعة
كالم الذي يكون وباالً يف احلديث دليلٌ على وجوب التحفُّظ عند إنكار املنكر من ال: املسألة اخلامسة

على صاحبه، ألنّ بعض الناس عند إنكاره املنكر قد حتمله الغيرة فيتكلّم على العصاة واملخالفني بكالم 
أنّ اإلنسان ينكر املنكر بضوابط، وال يندفع يف اإلنكار : ال يليق، فيكون إمث ذلك عليه ووبالُه عليه، ففيه

: ه، فيقع يف منكر أشد، فإنكار املنكر له ضوابط؛ يقول اهللا جل وعالإىل حد يزلُّ فيه بلسانه أو بيد
}نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عويقول سبحانه وتعاىل } اد ،
، فاإلنسان يتكلّم بالكالم الطيب } لْتم فَاعدلُواوإِذَا قُ{: ، ويقول جل وعال} وقُولُوا للناسِ حسناً{:

الذي له تأثري حسن على املدعوين وعلى العصاة، وال يغلِّظ عليه بكالم يكون منفِّراً ويكون مغضباً هللا 
أنه جيب على من يقومون باإلنكار على الناس والدعوة إىل اهللا أن يتحفّظوا من : سبحانه وتعاىل، ففيه

  .زالّت اليت توقعهم يف منكر أعظم وتنفر الناس من القبولال
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  :]الباب اخلامس والستون[
  باب ال يستشفع باهللا على أحد من خلقه*

يا رسول اهللا، : جاء أعرايب إىل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فقال: عن جبري بن مطعم رضي اهللا عنه قال
العيال، وهلكت األموال؛ فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع باهللا عليك، وبك على كت األنفس، وجاع 

  .اهللا
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .طلب الشفاعة: االستشفاع



  .هي الوساطة يف قضاء احلوائج عند من هي بيده: والشفاعة
:  قال سبحانه وتعاىلوهي حبسب املشفوع فيه؛ فإن كان املشفوع فيه خرياً فالشفاعة حسنة وفيها أجر،

  " .اشفعوا تؤجروا : "، وقال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم} من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصيب منها{
ه كفْلٌ ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَ{: أما إنْ كانت الشفاعة يف أمر حمرم فإنها حمرمة، كما قال تعاىل

، كالذي يشفع يف إسقاط حد من حدود اهللا كحد الزنا، وحد السرقة، وحد الشرب، فأراد أحد } منها
أن يبْطلَه، وذهب إىل احلاكم من أجل أن يترك إقامة احلد بعدما تقرر وثبت؛ فهذه شفاعة حمرمة، قال 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفقد وجبتعافوا احلدود في: "ص إذا بلغت : "، وقال" ما بينكم، وما بلغين من حد
  " .احلدود السلطان فلعن اهللا الشافع واملشفَّع

  :هذا يف الشفاعة عند املخلوق
فهذا منكر عظيم، ألنّ املشفوع عنده يكون أعظم من الشافع، : أما االستشفاع باهللا على أحد من خلقه

أن هذا املخلوق عنده أعظم من اهللا، فهذا تنقُّص جلناب اهللا : قه فمعناهفإذا استشفع باهللا إىل أحد من خل
  .سبحانه وتعاىل، وهذا خملٌّ بالتوحيد

  .ساكن البادية، والغالب على سكّان البادية اجلهل: األعرايب هو" جاء أعرايب: "قوله
  .ضغفت: يعين" نهِكَت األنفس"
  أخر املطر، ألنّ عيشة الباديةوذلك بسبب ت" وجاع العيال، وهلكت األموال"

)٢/٣٠٤(  

  

على ما يرتّله اهللا سبحانه وتعاىل من األمطار، واملطر ال يستغين عنه أحد ال أصحاب احلاضرة وال 
أصحاب البادية، كلُّهم حباجة إىل املطر، فإذا تأخر املطر تضرر الناس، وإذا نزل املطر وأنزل اهللا فيه 

  .عشوا، فاألمطار فيها خري للعبادالربكة انتفع الناس وانت
وأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ماًء {: وال حيبسها اهللا جل وعال إالّ بسبب الذنوب واملعاصي

  .} )١٦(غَدقاً
طر طلبوا وهذه عادة الصحابة رضي اهللا عنهم، أم كانوا إذا تأخر املطر أو أحنبس امل" فاستسق لنا ربك"

  .من النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن يستسقي هلم
  .طلب السقيا: واالستسقاء هو

 لقومه، واستسقى سليمان لقومه، - عليه الصالة والسالم-سنة قدمية فقد استسقى موسى: واالستسقاء
  .تسقاء مشروعواستسقى نبينا حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ألمته، فاالس

وذلك بأن يأتوا إىل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف حياته ويطلبوا منه أن يدعو اهللا هلم برتول املطر، فالنيب 



صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يجيبهم إىل ذلك، تارةً يدعو وهو جالس بني أصحابه، وتارة يدعو يف خطبة اجلمعة 
وتارة خيرج إىل املصلَّى يف الصحراء فيصلَّي بالناس صالة االستسقاء، مث خيطُب ويدعو اهللا برتول املطر، 

  .سبحانه وتعاىل ويسقيهم اهللا عز وجلّ
يأتون إىل عمر فيطلُبون منه أن : وبعد وفاة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كانوا يأتون إىل اخللفاء الراشدين

وعر يطلب من العباس عم النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن يدعو اهللا لقرابته من رسول اهللا يدعو اهللا هلم، 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص.  

كذلك املسلمون يطلُبون من علمائهم ووالة أمورهم ومن الصاحلني منهم أن يدعو ربهم بالسقيا، وهذه 
  .سنة ثابتة

رايب إىل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وطلبه من الرسول أن يستسقي هلم، أمر معروف فمجيء هذا األع
مستقر.  

وهذه هي الكلمة املنكَرة، " فإننا نستشفع باهللا عليك: "ولكن هذا األعرايب مل يقتصر على ذلك بل قال
و هلَيع لَّى اللَّهسول صافع أقلّ درجة من املشفوع عنده، فهذا ألنه جعل اهللا شافعاً عند الروالش ،لَّمس

  .تنقُّص هللا سبحانه وتعاىل
  هذا أيضاً ال إنكار فيه يف حياة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،" ونستشفع بك على اهللا: "وقوله
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لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صرف ذلك يف وجوه " هللاسبحان اهللا، سبحان ا: "فقال النح حىت عفما زال يسب
  .أصحابه

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صإن شأن اهللا أعظم من ذلك، إنه ال !، أتدري ما اهللا؟!وحيك: "مث قال الن ،
  .رواه أبو داود. وذكر احلديث" يستشفع باهللا على أحد من خلقه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
طلب الدعاء من الرسول هلم بالسقيا، كذلك طلب الدعاء من الصاحلني األحياء، :  ومعناه.ال بعد موته
  .ال بأس به

 ه اهللا عن هذا التنقُّص وهذا اجلهل الذي وقع من هذا األعرايب يف حقنز لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهه صمث إن
ى اللَّه علَيه وسلَّم، أنه كان إذا استنكر شيئاً وهذه عادته صلَّ!" سبحان اهللا! سبحان اهللا: "اهللا، وقال

  .يسبح، أو أعجبه شيء يسبح أو يكبر
لَما تأثَّر وغضب، غضبوا لغضب الرسول صلَّى اللَّه علَيه " حىت عرف ذلك يف وجوه أصحابِه: "قوله

هلَيع لَّى اللَّهسول صوتأثّروا من تأثُّر الر ،لَّمسوظهر ذلك على وجوههم رضي اهللا عنهمو ،لَّمسو .  



  .كلمة يراد ا العتاب، أو يراد ا الشفَقة أحياناً) ويح!" (وحيك: "مث قال
  .هذا استنكار من النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وبيان جلهل هذا األعرايب يف حق اهللا" أتدري ما اهللا؟"
لَما أنكر صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذلك " ، إنه ال يستشفع باهللا على أحد من خلقهشأنُ اهللا أعظم من ذلك"

  .ونزه ربه علّم هذا اجلاهل ما جيب عليه من تعين اهللا
  :فهذا احلديث فيه مسائل عظيمة

بتة، وأن الطّلب يف احلديث دليل على مشروعية االستسقاء عند تأخر املطر، فهو سنة ثا: املسألة األوىل
من الصاحلني األحياء احلاضرين أن يدعو اهللا للمسلمني، ال بأس به، أما املِّيت فال يطلب منه شيء، ال 

  .شفاعة وال دعاء
أنّ الصحابة رضي اهللا عنهم لَما توفّي الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مل يكونوا : والدليل على ذلك
ذا أجدبوا أو احتاجوا إىل شيء، ما كانوا يذهبون إىل قربه مثل ما كانوا يأتونه وهو يذهبون إىل قربه إ

حي ويطلبون منه الدعاء، وإنما عدلوا إىل العباس عمه ألنه حي موجود بينهم وطلبوا منه أن يدعو اهللا 
  .هلم
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 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنكر على هذا يف احلديث دليل على إنكار املنكر، فإنّ النيب: املسألة الثانية
  .األعرايب ومل يسكُت عنه

يف احلديث دليل على حترمي االستشفاع باهللا على أحد من خلقه، وأنّ هذا يخلُّ بالعقيدة : املسألة الثالثة
  .ذا الباب من أجلهوينقِّص التوحيد، وفيه إساءةُ أدبٍ مع اهللا سبحانه وتعاىل، وهذا الذي عقد املصنف ه

يف احلديث دليل على أنّ طلب الدعاء واالستشفاع باحلي جائز، ألنّ النيب صلَّى اللَّه : املسألة الرابعة
، وإنما أنكر عليه اجلملة اليت )ونستشفع بك على اهللا: (علَيه وسلَّم مل ينكر على هذا األعرايب قوله

أما االستشفاع بطلب الدعاء من احلي احلاضر فال بأس بذلك، وهذا ، "إنا نستشفع باهللا عليك: "قبلَها
  .فعل الصحابة مع الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومع غريِه إذا احتاجوا إىل ذلك

 بعدما فيه مشروعية تعليم اجلاهل، فإنّ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَّم هذا اجلاهل: املسألة اخلامسة
  .أنكر عليه ونبهه على اخلطأ الذي حصل منه من أجل أن يتجنبه

فيه مشروعية التسبيح والتكبري عند حصول أمرٍ منكر أو أمرٍ عجيب، بدل التصفيق : املسألة السادسة
  .الذي أحدثه من يقلدون الكفار
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  :]الباب السادس والستون[
  اللَّه علَيه وسلَّم محى التوحيد وسده طرق الشركباب ما جاء يف محاية النيب صلَّى * 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ما جاء يف محاية املصطفى صلَّى اللَّه علَيه : "سبق باب يشبه هذا، وهو قول الشيخ رمحه اهللا هناك

  .ني البابني؟، فما الفرق ب"وسلَّم جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إىل الشرك
وفرق بني اجلانب " محى التوحيد: "جانب التوحيد، وهنا: أنّ جناب التوحيد معناه: الفرق بني البابني

  .وبني احلمى، ألنّ اجلانب بعض الشيء، وأما احلمى فهو ما حول الشيء
سو هلَيع لَّى اللَّهيب صن محاية النف رمحه اهللا أن يبيللتوحيد نفسه من أن يقع فيه فهناك أراد املصن لَّم

  .شرك
وهنا أراد أن يبين أنّ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم محى ما حول التوحيد، بعد محايته التوحيد، وهذا من 

  .باب العناية التامة بشأن التوحيد
  .من األحاديث: يعين" باب ما جاء: "قوله

" لَّى اللَّهيب صيف محاية النلَّمسو هلَياملنع، أي: احلماية معناها" ع :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صمنع الن.  
  .ما حول التوحيد: أي" محى التوحيد"
األشياء اليت توصل إىل الشيء، فالنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سد : الطرق هي" وسده طرق الشرك"

ؤدي إىل الشرك وإن مل تكن هي من الشرك لكن لَما كانت تؤدي إىل الشرك الوسائل واألسباب اليت ت
منع منها النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم احتياطاً للتوحيد، فقد يكون الشيء مباحاً يف نفسه، ولكن إذا كان 

ل هلا حكم الغايات، فالوسيلة إىل هذا املباح يفضي إىل حمرم فإنّ هذا املباح يصبح حراماً، ألنّ الوسائ
، فكلُّ ذريعة توصل إىل حمظور )سد الذرائع(احملرم تكون حراماً، وهذا ما يسمى عند اُألصوليني بقاعدة 

  .وإىل حرام فإنّ الشارع منع منها وحرمها، وهذا كثري يف الشريعة

)٢/٣٠٨(  

  

قت يف وفد بين عامر إىل رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه انطل: عن عبد اهللا بن الشخري رضي اهللا عنه قال
  " .السيد اهللا تبارك وتعاىل: "أنت سيدنا، فقال: وسلَّم، فقلنا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 هو عبد اهللا بن كعب بن عامر بن الشخري العامري نسبةً إىل بين عامر،" عن عبد اهللا بن الشخري: "قولُه

  .قبيلة من قبائل العرب معروفة
وذلك عام الوفود، وهو العام " انطلقت يف وفد بين عامر إىل رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "قال



التاسع من اهلجرة، فإنّ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَما فتح اهللا عليه مكّة يف السنة الثامنة من اهلجرة، 
خل الناس يف دين اهللا أفواجاً، فصاروا يتوافدون على الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يعلنون إسالمهم، د

ورأَيت ) ١(إِذَا جاَء نصر اِهللا والْفَتح{: فسمي هذا العام عام الوفود، وهذا كما قال اهللا سبحانه وتعاىل
  .فتح مكّة: ، والفتح املراد به} )٢(اِهللا أَفْواجاًالناس يدخلُونَ في دينِ 

على عادة العرب أنهم إذا قدموا إىل كبريٍ " أنت سيدنا: "قالوا للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خياطبونه
ع لَّى اللَّهيب صوا أن النمونه باأللفاظ، فظنمن ملوكهم ميدحونه ويفخ من كربائهم أو ملك لَّمسو هلَي

  ".أنت سيدنا وابن سيدنا: "كذلك يقال له مثل ما يقال لرؤساء العرب وملوك العرب، فقالوا
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صد اهللا تبارك وتعاىل: "فقال النباب " السي أن يسد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأراد ص

لَّى اللَّهيف حقِّه ص فقال هلمالغلو ،لَّمسو هلَياهللا: " ع دكوا هذا اللّفظ" السيمن أجل أن يتر.  
سيد، ألنه ميلكُه، فاهللا جل وعال هو السيد، مبعىن : املالك، كما يقال ملالك العبد: والسيد يطلق ويراد به

فهو السيد واخللق عباده أنه هو املالك املطلق الذي له التصرف كما يشاء سبحانه وتعاىل يف عباده، 
  .سبحانه وتعاىل

والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أراد أن يسد هذا املديح خوفاً عليهم من الغلو، كما أن الصحابة لَما آذاهم 
يب صلَّى اللَّه ، فقال الن"قوموا بنا نستغيث برسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "منافق من املنافقني فقالوا

لَّمسو هلَيستغاث باهللا: "عستغاث يب، وإمنا يه ال يهذا الباب، " إن أن يسد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفأراد ص ،
فَاستغاثَه الَّذي {: وإن كانت االستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه جائزة، كما قال اهللا تعاىل يف قصة موسى

، والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قادر على أن يردع هذا املنافق ولكنه } عته علَى الَّذي من عدوهمن شي
  " .إنه ال يستغاث يب، وإنما يستغاث باهللا عز وجلّ: "أراد أن يعلِّم األمة اآلداب ويبعدها عن الغلو فقال

  كما أطرت" ال تزيدوا يف مدحي، :أي" ال تطْروين: "- أيضاً-وقال

)٢/٣٠٩(  

  

" قولوا بقولكم أو بعض قولكم، وال يستجرينكم الشيطان: "وأفضلنا فضالً، وأعظمنا طَوالً، فقال: قلنا
  .رواه أبو داود بسند جيد

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 حىت - عليه الصالة والسالم-كما غَلَت النصارى يف املسيح عيسى ابن مرمي: أي" النصارى ابن مرمي

  " .عبد اهللا ورسولُه: إنما أنا عبد، فقولوا"أدى م هذا الغلو إىل أن عبدوه من دون اهللا، وجعلوه إهلاً، 
 هلَيع لَّى اللَّهيف مدحه ص عن الغلو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صإىل غري ذلك من األحاديث اليت ينهى فيها الن

سفضي إىل الغلو والشرك يف ورك، ألنّ املبالغة يف املدح تقوع يف الشة من الوخوفاً على األم ،لَّم



املمدوح، السيما إذا كان هذا املمدوح نبيا من األنبياء، أو كان صاحلاً من الصاحلني، أو عاملاً من العلماء 
 ه ال جيوز الغلواس، فإنن كانت هلم مكانةٌ يف الني إىل الشركأو مميف مدحه، ألنّ هذا يؤد.  

  .مدح اإلنسان يف وجهه يسبب إعجاب املمدوح بنفسه، فاملبالغة يف املدح فيها حمذوران: وأيضاً
  .أن يغلو يف املمدوح حىت يعبده من دون اهللا: احملذور األول على املدح نفسه
 نفِسه ويرى لنفسه مرتلة رفيعة، فيكون فقد يعجب هذا املمدوح يف: واحملذور الثّاين يف حق املمدوح

ذلك ضرراً عليه ويفسد أعماله، ألنّ اإلنسان إذا أُعجب بأعماله وأُعجب بصالحه وأُعجب بعلمه فإن 
ذلك يؤدي إىل فساد أعماله، ألنّ الواجب على اإلنسان أن يتذلّل لربه وأن خيضع لربه وأن يعرف قدر 

ىل اهللا سبحانه وتعاىل، وأنه خملوق كسائر املخلوقني ليس له ميزة على نفسه وأنه ضعيف، وأنه حمتاج إ
غريه من البشر إالّ بالتقوى والعمل الصاحل، وإالّ فإنه ال فضل لعريب على عجمي وال ألبيض على أسود 

  .إالّ بالتقوى
 عليهم هذا الطريق الذي كانوا من أجل أن يسد" السيد اهللا: "فالنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال هلم
  .يعتادونه مع رؤسائهم ومع أكابرهم

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبأن " قولوا بقولكم: "وقوله ص ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسول صيعين القول املعتاد مع الر
  :يقال له

  .للَّه علَيه وسلَّم، وليس فيه غلويا رسولَ اهللا، يا نيب اهللا، هذا القول املعتاد معه صلَّى ا
  ال يتخذكم الشيطان جريا له، واجلري: أي" وال يستجرينكم الشيطان: "وقوله

)٢/٣١٠(  

  

: يا رسولَ اهللا، يا خرينا وابن خرينا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: أنّ ناساً قالوا: وعن أنس رضي اهللا عنه
م، وال يستهوينكم الشيطان، أنا حممد؛ عبد اهللا ورسولُه، ما أُحب أن يا أيها الناس، قولوا بقولك"

  .رواه النسائي بسند جيد" ترفعوين فوق مرتليت اليت أنزلين اهللا عز وجلّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .ال تكونوا رسالً للشيطان يرسلكم إىل الناس بالغواية واملديح الكاذب: الرسول، أي: معناه
يا رسول اهللا، يا خرينا : أن ناساً قالوا: عن أنس رضي اهللا عنه: " ذكر املصنف احلديث الثاين فقالمث

" سيدنا وابن سيدنا: "فهذا سليم، لكن قوهلم" يا رسول اهللا: "أما قوهلم" وابن خرينا، وسيدنا وابن سيدنا
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صهذا الذي استنكره الن.  

 استنكره النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ألن الرسول - أيضاً-هذا" وخرينا وابن خرينا: وكذلك قوهلم
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ال يريد املدح، وإنما يريد أن يوصف مبا وصفه اهللا تعاىل به من الرسالة والنبوة، 



لَّى اللَّهفاً له صروكفى بذلك شلَّمسو هلَيع .  
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكم" وال يستهوينكَم الشيطان: "قوله صيوقعكم يف اهلوى الذي يضلُّ عن : يستهوين

ال يوقعكم الشيطان يف : الوقوع يف اهلالك، أي: من اهلُوِي وهو: أو يسهوينكم. سبيل اهللا عز وجلّ
ذي يضلّكم عن سبيل اهللا عز وجلّ، فإنّ الشيطان يتدرج يف بين آدم الضالل، أو ال يوقعكم يف اهلوى ال

فعلى املسلم أن حيذر من الشيطان واستدراجه واستهوائه، وال يتساهل مع . شيئاً فشيئاً إىل أن يهلكهم
  .الشيطان يف شيء ولو كان صغرياً فإنه يكَبر ويعظم

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهحممد؛ عبد اهللا ورسولهأنا: "مث قال ص  " لَّمسو هلَيع لَّى اللَّههذا ما ميدح به ص
  العبودية
  .والرسالة

هذا بيان احلكمة يف منعه صلَّى اللَّه علَيه " ما أُحب أن ترفعوين فوق مرتليت اليت أنزلين اهللا عز وجلّ "
لته اليت أنزله اهللا وهي العبودية والرسالة، لئال وسلَّم؛ أّنه خشي عليهم يف مدحهم له أن يرفعوه فوق مرت

  .- عليه الصالة والسالم-يعتقدوا فيه جانب الربوبية، كما حصل للنصارى يف حق عيسى
  .فيه منع من الغلو: فعبده

)٢/٣١١(  

  

  .فيه املنع من تنقص حقه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: ورسوله
، ألنه جحود } ما أَنت إِلَّا بشر مثْلُنا{: ه على البشر يف شيء، كما يقول الكفارفال تعتربه أنه ال ميزة ل

  .للرسالة
  .منع من اإلفراط ومن التفريط" عبده ورسوله: "ففي قولنا

  :فهذان احلديثان يستفاد منهما فوائد عظيمة
علَيه وسلَّم عن طريق املديح، وأنه صلَّى اللَّه فيه التحذير من الغلو يف حقِّه صلَّى اللَّه : الفائدة األوىل

العبودية والرسالة، أما أن يغلى يف حقِّه فيوصف : علَيه وسلَّم إنما يوصف بصفاته اليت أعطاه اهللا إياها
وقع فيه  بعد وفاته، كما - عليه الصالة والسالم -بأنه يفرج الكروب ويغفر الذنوب، وأنه يستغاث به

للبوصريي، وما قيل على " الربدة"كثري من املخرفني اليوم فيما يسمونه باملدائح النبوية يف أشعارهم كـ 
  :نسجِها من املخرفني، فهذا غلو أوقع يف الشرك، كما قال البوصريي

  سواك عند حلول احلادث العمم... يا أكرم اخللق ما يل من ألوذ به 
  فضالً وإالّ قل يا زلّة القدم... دي آخذا بيدي إن مل تكن يف معا

  ومن علومك علم اللوح والقلم... فإنّ من جودك الدنيا وضرا 



سول - والعياذ باهللا-فهذا غلوك هللا شيئاً، كلّ شيء جعله للرك، حىت مل يتررأفضى إىل الكفر والش 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسول، ال ينقذ من العذاب يوم الدنيا واآلخرة لل: صسول، علم اللوح والقلم للرر

  .القيامة إالّ الرسول، إذاً ما بقي هللا عز وجلّ؟
  .وهذا من قصيدة يتناقلوا وحيفظوا وينشدوا يف املوالد

وكذلك غريها من األشعار الكفرية الشركية، خصوصاً ما ينشد يف املوالد املبتدعة من األناشيد 
  .شركية، كلّ هذا سببه الغلو يف الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمال

وأما مدحه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مبا وصفه اهللا به بأنه عبد ورسول، وأنه أفضل اخللق، فهذا ال بأس به، 
ان بن ثابت، وكعب بن زحابة الذين مدحوه، كشعر حسهري، وكذلك كعب بن كما جاء يف أشعار الص

مالك، وعبد اهللا بن رواحة، فهذه أشعار نزيهة طيبة، قد مسعها النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأقرها، ألنها 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهما فيها ذكر أوصافه صليس فيها شيٌء من الغلو، وإن.  

)٢/٣١٢(  

  

د، وهذا فيه إشكال  لنهي عن وصف الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بالسييف احلديث ا: الفائدة الثانية
  " .السيد اهللا" ، وقال "أنت سيدنا: "حيث إنه أنكر على من قال له: عند أهل العلم

قد صح عنه بينما جاءت أحاديث أخرى فيها إطالق السيد عليه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعلى غريه، ف
: ، وقال يف احلسن بن علي رضي اهللا عنهما" أنا سيد ولد آدم وال فخر: "صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إنه قال

احلسن واحلسني سيدا : "، وقال" إن ابين هذا سيد، وسيصلح اهللا به بني طائفتني عظيمتني من املسلمني"
 معاذ رضي اهللا عنه عام اخلندق، قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، وملا جيء بسعد بن" شباب أهل اجلنة

  " .قوموا إىل سيدكم: "لألنصار
  :فالعلماء اختلفوا يف اجلواب على ثالثة أقوال

على املخلوق، فال يقال السيد إالّ يف حق اهللا سبحانه وتعاىل، ) السيد(حترمي إطالق لفظ : القول األول
  .وهذا مروي عن اإلمام مالك رمحه اهللا" السيد اهللا: " هذين احلديثنيكما جاء يف

متأخر ألنه كان يف عام " السيد اهللا: "وأجابوا عن األحاديث املخالفة بأا أحاديث متقدمة، وحديث
ى عل) السيد(الوفُود يف السنة التاسعة، فيكون ناسخاً لألحاديث اليت تدلّ على جواز إطالق لفظ 

  .املخلوق
، " أنا سيد ولد آدم: "جواز إطالق السيد على املخلوق عمالً باألحاديث اليت فيها ذلك: القول الثّاين

، فيجوز إطالق لفظ السيد على املخلوق كما يف هذه " قوموا إىل سيدكم"، " إن ابين هذا سيد"
  .األحاديث



  .ترتيه، فيكون النهي للترتيهوأجابوا عن حديث املنع بأنه حممولٌ على كراهة ال
اجلواز مطلقاً بال كراهة، إالّ إذا خيف من الغلو، فإنّ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خاف : والقول الثالث

عليهم من الغلو، كما يف احلديثني املذكورين، فإذا خيف على اإلنسان من الغلو ينهى عن ذلك، أما إذا 
  .لغلو فال بأس عمالً باألحاديث الكثرية اليت جاء فيها إطالق السيد على املخلوقمل يخف عليه من ا

  أنه ال جيوز إطالق السيد على: وهناك قولٌ رابع أملح إليه املشايخ، وهو

)٢/٣١٣(  

  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيب صما الشخص يف حضورِه ومواجهته، وجيوز إطالقُه عليه وهو غائب، ألنّ النإن 
أنت (، )أنت السيد: (استنكر هذا لَما واجهوه به صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فيمنع مواجهة اإلنسان بقول

أو ما أشبه ذلك خوفاً عليه من اإلعجاب بنفسه، كما ى النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من مدح ) سيدنا
  .اإلنسان حال حضوره

  .ألقوال يف هذا املسألةهذا حاصل ا
صار يطلق على من يعتقد فيهم النفع والضر، مثل من يسموم السادة من أهل ) السيد(اآلن لفظ : تنبيه

  .البيت أو السادة من الصوفية، وصار يصحب هذا القول اعتقاد يف األشخاص، وهذا ال شك يف حترميه
م، ألنه ينبئ عن اعتقاد باطل وشرك باهللا عز وجلّ، وأنّ على مثل هؤالء فإنه حمر) السيد(فإذا أُطلق 

  .هؤالء ينفعون ويضرون وحتلّ الربكة منهم
فيه ما عقد املصنف هذا الباب من أجله، وهو محايته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم محى التوحيد : املسألة الثالثة

 من وصفه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بالسيادة وبالفضل وسده الطرق اليت تفضي إىل الشرك، حيث إنه منع
  .شاهد للترمجة: وبالطَّول من أجل سد الوسيلة إىل الغلو وإىل الشرك، ففيه

فيه املنع من الغلو يف مدحه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سواًء يف النثر أو يف الشعر، والشعر : الفائدة الرابعة
ألنّ الشعر يحفظ ويرغب فيه أكثر من النثر، وبعضهم إذا جاء لزيارة قرب النيب صلَّى اللَّه علَيه أشد، 

جئتك تائباً يا رسول اهللا، يا حبيب اهللا : وسلَّم يقف ويدعو النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يستغفر، ويقول
التوبة إىل اهللا سبحانه وليست إىل الرسول صلَّى اللَّه علَيه جئتك تائباً وما أشبه ذلك من الغلو، ألنّ 

لَّمسو.  

)٢/٣١٤(  

  



  :]الباب السابع والستون[
  :باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل* 
}ةاميالْق موي هتضيعاً قَبمج ضالْأَرو رِهقَد قوا اَهللا حرا قَدماآلية} و.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
، ألنه يشتمل على األمساء والصفات، ألنّ "كتاب التوحيد"هذا الباب ختم به املؤلِّف رمحه اهللا أبواب 

كلُّه يدور على توحيد اُأللوهية، ومكمالته ومنقصاته ومناقضاته، ويف هذا الباب ذكر " كتاب التوحيد"
ي على مجيع أنواع التوحيد، ألنّ توحيد األمساء والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتو
اإلميان باألمساء والصفات، ولكن فُصلت : األلوهية يتضمن توحيد الربوبية، ومن مجلة توحيد الربوبية

األمساء والصفات بقسم خاص لوجود املخالفني فيها؛ من فرق اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة ومن أخذ 
ئمة مذهبهم هذا إنكاراً شديداً، وألّفوا يف ذلك املؤلَّفات والردود الكثرية، مبذهبهم، وقد أنكر عليهم األ

وللَّه الْأَسماُء {: ألنّ هذا تعطيلٌ ألمساء اهللا وصفاته، وإحلاد يف أمساء اهللا وصفاته، واهللا تعاىل يقول
  .} )١٨٠(ئه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَالْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسما

فاهللا أثبت لنفسه األمساء وأثبت له الصفات، أثبت له السمع، والبصر، والقُدرة، واحلياة، والعلم، 
والوجه، واليدين، وأثبت له سبحانه وتعاىل صفات الكمال، فمن نفى ذلك عن اهللا فقد أحلد يف أمساء 

اتركوهم وال تلتفتوا : أي} وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه{:  تعاىل فيهم- اهللاهللا، فهو من الذين قال
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهة رسوله صه خمالف لكتاب اهللا وسنإىل قوهلم، ألن.  

ف يف أمساء اهللا وصفاته بأنه ديد من اهللا سبحانه وتعاىل لمن خال} وذَروا الَّذين يلْحدونَ{: ويف قوله
  .سيعذِّبه

  .من أجل تكامل الكالم على التوحيد" كتاب التوحيد"ولذلك عقد املصنف رمحه اهللا هذا الباب يف آخر 
ما ورد عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعن السلف الصاحل يف : يعين" باب ما جاء: "قوله رمحه اهللا
وما قَدروا اَهللا حق قَدرِه والْأَرض جميعاً قَبضته يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات {: يةتفسري هذه اآل

  وهذه آية عظيمة فيها عرب} )٦٧(بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ
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ه وشجره ومائه وثرائه ومجيع املخلوقات جيعلها اهللا وعظات، وأنّ هذا الكون بسمائه وأرضه وجبال
سبحانه وتعاىل يوم القيامة على أصابعه وجيمعها يف كفيه سبحانه وتعاىل، كما صحت بذلك األدلة، فهذا 
يدلّ على عظمة اهللا سبحانه وتعاىل، وصغر هذه املخلوقات اهلائلة بالنسبة إليه سبحانه وتعاىل ويدلّ عل 

ما عظّموه حق : أي} وما قَدروا اَهللا حق قَدرِه{:  وجبروته سبحانه، وهلذا قال جل وعالعظمته وكربيائه



  .تعظيمه
}ةاميالْق موي هتضيعاً قَبمج ضالْأَرهذا بيان لعظمته سبحانه وتعاىل وسيأيت بيان ذلك يف احلديث الذي } و

  .يسوقه املصنف رمحه اهللا
}اومالسوينِهمبِي اتطْوِيم ه ال أعظم منه سبحانه وتعاىل، كلُّ } اتمن كان يقدر على هذه األمور فإن

  . كلُّه حقري وصغري بالنسبة إىل خالقه سبحانه وتعاىل- مبن فيه-الكون
قدره حق قدره، هذا يشمل كلّ من تنقّص اهللا تعاىل فإنه ما } وما قَدروا اَهللا حق قَدرِه{: وقوله تعاىل

ما هي {: فيدخل يف ذلك اجلاحدون املعطِّلون الذين ينفون وجود اهللا تعاىل، وهم الدهرية الذين يقولون
رها إِلَّا الدكُنلها يما ويحنو وتما نينا الدناتيما هذا : ، يقولون} إِلَّا حف فينا، وإنيتصر ليس لنا رب

 هو نتيجة الطّبيعة والصدفة ليس له رب أوجده وخلقه، وإنما يتفاعل هذا الوجود بنفسه، الوجود إنما
: فتتكون هذه األشياء من تفاعل هذا الكون، وجيحدون وجود اخلالق سبحانه وتعاىل، وهؤالء يقال هلم

  .املعطِّلة الدهرية
أَم خلَقُوا السماوات ) ٣٥(رِ شيٍء أَم هم الْخالقُونَأَم خلقُوا من غَي{: وقد رد اهللا تعاىل عليهم بقوله

، ألن } وما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ{: ، ورد عليهم بقوله} )٣٦(والْأَرض بلْ ال يوقنونَ
ان إمنا على أنّ هذا اخللْق له خالق، هذا القول البد أن يكون مستنداً إىل برهان، وأين برهام؟ ألن الربه

  .هو البرهان الذي تقره الفطر والعقول
فال يتصور وال يعقل أن يوجد خملوق بدون خالق، فال عاقل يف الدنيا يتصور أنّ هذا الكون وجد بدون 

ل وبدون بان؟،  أنّ قصراً تكون بدون عما- مثالً-خالق، ألن هذا من باب العبث بالعقول، هل جتدون 
 شجرة وجدت بدون أسباب وبدون بِذار وبدون سقي؟، البد من أسباب - مثالً-هذا حمال هل جتدون

  .لوجودها
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نريد املناظرة، فقال هلم رمحه : وهذا يقال إنّ اإلمام أبا حنيفة رمحه اهللا جاءه مجاعة من املالحدة وقالوا
بلغين أنّ سفينةً تسري بنفسها يف البحر، : وما هو؟، قال: ، قالواقبل املناظرة بلغين خرب عجيب: اهللا

هذا محال، ال : وحتمل نفسها بالبضائع، مث تأيت وتفرغ حمولتها بنفسها بدون عمال وبدون قائد، قالوا
هكذا : يتصور أنّ سفينة متشي يف البحر وحتمل نفسها وتفرغ عن نفسها بدون عمال وبدون قائد، قال

 ال - وهي جزئية صغرية يف الكون-إذا كانت سفينة! يا سبحان اهللا: هذا محال، قال: بلغين، قالوا
يتصور فيها أنها تعمل هذا الشيء فكيف ذا الكون كلّه ليس له خالق وليس له مدبر وليس له رب، 

  .فاخنصموا واندحروا، وأفحمهم ذه احلُجة



هل يعقل أنّ اخللق يوجد بدون خالق؟، ال، } م خلقُوا من غَيرِ شيٍءأَ{: وهذه اآلية مفحمة لكل ملحد
  .هذا ال يقولُه عاقل

أنتم : يعين} أَم هم الْخالقُونَ{وإذا كان الكون البد له من خالق فمن هو هذا اخلالق؟، هل هو أنتم؟ 
ينوا لنا الذي خلق هذه األشياء، الذين خلقتم السماء، خلقتم األرض، خلقتم الشجر، خلقتم البحار، ب

وضحوا لنا، ال يستطيع أحد مهما بلغ من الكفر واإلحلاد، ال يستطيع أن يدعي أنه خلق السماء، وخلق 
هذَا {، } أَرونِي ماذَا خلَقُوا من الْأَرضِ{، } )٣٦(أَم خلَقُوا السماوات والْأَرض بلْ ال يوقنونَ{األرض، 

خونِهد نم ينالَّذ لَقاذَا خونِي ماِهللا فَأَر عى أنّ معبوده من } لْقفكلّ الكفرة واملشركني ال أحد منهم اد ،
أَم جعلُوا للَّه شركَاَء خلَقُوا كَخلْقه {: دون اهللا خلق شيئاً من هذا الكون، أبداً، قال سبحانه وتعاىل

لَيع لْقالْخ هابشفَتارالْقَه داحالْو وهٍء ويكُلِّ ش قالقُلِ اُهللا خ هِم {.  
فاهللا جل وعال هو املنفرد باخللْق، وال أحد نازع اهللا يف ذلك من اجلبابرة واملتكبرين والكَفرة وامللحدين، 

لُقُوا ذُباباً ولَوِ اجتمعوا لَه وإِنْ إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اِهللا لَن يخ{: ال أحد ادعى أنه خلق بعوضة
طْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئاً ال ييش ابالذُّب مهلُبسي { من اهللا سبحانه وتعاىل، حتد هذا حتد ،

زال التحدي قائماً إىل يوم جلميع اخللق مبن فيهم املَهرة واملهندسون واخلُرباء أن خيلُقوا ذباباً، وال ي
  .القيامة، فهذا دليل على أنّ اخلالق هو اهللا

  .اخللْق البد له من خالق، هذه بداهة عقلية ال ينازع فيها إالّ مكابر: أوالً
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  .ما أحد ادعى أنه خلق شيئاً من السموات وال من األرض، والتحدي قائم إىل يوم القيامة: ثانياً
  .دة ما قدروا اهللا حق قدره، الذين نفوا وجود اهللا ووجود اخلالقفاملالح

وكذلك املشركون الذي أقروا أن اخلالق الرازق احمليي املدبر هو اهللا سبحانه وتعاىل، واعترفوا بتوحيد 
صنام الربوبية، ولكنهم خالفوا يف العبادة، وخالفوا يف توحيد األلوهية، فعبدوا مع اهللا غريه من األ

واألحجار واألشجار والقبور واألضرحة، هؤالء ما قدروا اهللا حق قدره، حيث إنهم أشركوا معه غريه 
يف عبادته، ممن ال خيلُق وال يرزق وال ميلك نفعاً وال ضرا وال موتاً وال حياةً وال نشوراً، هؤالء ما قدروا 

عبودين معه، يذحبون هلم، وينذُرون هلم، اهللا حق قدره، حيث سووا به خلقاً من خلقه، وجعلوهم م
ويتربكون م، ويطوفون بقبورهم، ويتربكون باألحجار واألشجار، ويعبدون األصنام، جعلوا هذه 

األصنام واجلمادات، وجعلوا هؤالء األموات الرفات يف القبور جعلوهم شركاء هللا يف العبادة، هؤالء ما 
  .قدروا اهللا حق قدره سبحانه وتعاىل

وكذلك ما قدر اهللا حق قدره من جحد األمساء والصفات، فمن أنكر األمساء والصفات الّيت أثبتها اهللا 



 ر اهللا حقهلا على غري معناها وأحلد فيها؛ ما قدأو تأو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلنفسه وأثبتها له رسولُه ص
ال يسمى بأمساء، وإنما هذه جمازات ال حقيقة هلا، فال إنّ اهللا ال يوصف بصفات، و: "قدره، فالذي قال

يوصف اهللا عنده بأنّ له يدين، وال أنّ له وجهاً، وال يوصف اهللا بأنه يف العلو عالٍ على خلقه مستوٍ على 
، مث راح يؤول هذه الصفات إىل معان ال حتتملُها، فهذا ما قدر اهللا حق قدره سبحانه وتعاىل، "عرشه
نه أحلد يف أمسائه، وأحلد يف صفاته، ما قدر اهللا حق قدره، ويدخل يف ذلك اجلهمية واملعتزلة حيث إ

واألشاعرة واملاتوريدية، وكلّ من أحلد يف األمساء والصفات أو جحد بعضها أو شيئاً منها فإنه ما قدر اهللا 
مساء والصفات فإنه ما قدر اهللا حق قدره وال عظّمه حق تعظيمه، ويدخل يف ذلك كلّ من خالف يف األ

حق قدره وال عظّمه حق تعظيمه وال تأدب مع ربه سبحانه وتعاىل، بل صار يكذِّب مبا وصف اهللا به 
هذا غري صحيح، هذا جماز، هذا ليس حبقيقة، إىل غري ذلك من مقاالم : نفسه ومسى به نفسه، فيقول

  .} رِهوما قَدروا اَهللا حق قَد{الباطلة، 
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: فالقدرية ما قدروا اهللا حق قدره، حيث نفوا القدر، وقالوا: كذلك ما قدر اهللا حق قدره من نفى القدر
حتدث بغري قدر اهللا، وإنما العبد هو الذي خيلق فعل :  يعين-إنّ األشياء توجد بدون قدر اهللا وأنها أُنف"

  .} ما قَدروا اَهللا حق قَدرِه{ابق ذه األشياء، نفسه دون أن يكون هللا قدر سابق وعلم س
  .ويدخل يف ذلك كلّ من أحلد يف القدر من اجلربية ومن القدرية، كلّهم ما قدروا اهللا حق قدره

ما قدر اهللا حق قدره من عصى اهللا وارتكب ما حرم اهللا من املعاصي وترك ما أوجب اهللا من : أيضاً
هللا حق قدره، ألنه خالف أمره سبحانه وتعاىل، وال شك أن من عصى خملوقاً فقد الطّاعات، ما قدر ا

لو أنّ إنساناً مترد على أوامر ملك من امللوك وأىب } وللَّه الْمثَلُ الْأَعلَى{تنقّصه فكيف مبن عصى اخلالق، 
لك حيث إنه مل يلتزم بأوامره أن ينفِّذ ما آمر به، فيكون ما قدر ذلك امللك حق قدره، بل تنقّص هذا امل

ونواهيه، فكيف بالذي خالف أمر اهللا سبحانه وتعاىل، وخالف نواهيه، وارتكب املنهي وترك الواجب؟، 
  .هل يكون هذا مقدراً هللا حق قدره؟

 إذاً فكلّ خمالف ألوامر اهللا سبحانه وتعاىل ونواهيه وأحكامه فإنه ما قدر اهللا حق قدره، حيث مل ميتثل
  .شرع اهللا، ومن مل ميتثل شرع اهللا فإنه مل يقدره حق قدره

كذلك من حكم بغري ما أنزل اهللا، وجعل القوانني الوضعية بديالً عن األحكام الشرعية اليت شرعها اهللا 
إنّ شرعك ال يصلُح للبشر، وإنما : - بلسان احلال أو بلسان املقال-لعباده ما قدر اهللا حق قدره، يقول

  .لُح للبشر القوانني البشرية اليت وضعها املخلوق، هكذا، ما قدر اهللا حق قدره سبحانهيص
والناس يتفاوتون يف هذا، فمنهم من خالف خمالفة كبرية ومنهم من هو دون ذلك حبسب خمالفتهم، كلّ 



ه من امتثل أوامره من خالف اهللا أي نوع من املخالفة فإنه ما قدر اهللا حق قدره، وإنما قدر اهللا حق قدر
ونواهيه وحكم بكتابِه وعبد اهللا وحده ومل يشرك به شيئاً، هذا هو الذي قدر اهللا حق قدره، امتثل أمره 
واجتنب يه وآمن به سبحانه وتعاىل ووصفه مبا وصف به نفسه ومساه مبا مسى به نفسه أو وصف ومسى 

 ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقدرهبه رسولُه ص هذا هو الذي قدر اهللا حق.  

)٢/٣١٩(  

  

يا : جاء حبر من األحبار إىل رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فقال: عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال
حممد، إنا جند أنّ اهللا جيعل السماوات على إصبع، واألرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى 

  .أنا امللك:  وسائر اخللق على إصبع، فيقولعلى إصبع،
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اهللا ال يبعث رسوالً من البشر فهذا ما قدر اهللا حق قدره، ألنه ام : كذلك من جحد الرسالة وقال
 الباطل، وال اهللا سبحانه وتعاىل بأنه ترك عباده بدون هداية وال بيان، وال بين هلم طريق احلق من طريق

وما قَدروا اَهللا حق قَدرِه إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اُهللا علَى بشرٍ من شيٍء قُلْ {: وضح هلم، وهلذا يقول جل وعال
وتخفُونَ كَثرياً من أَنزلَ الْكتاب الَّذي جاَء بِه موسى نوراً وهدى للناسِ تجعلُونه قَراطيس تبدونها 

، فالذي جيحد } )٩١(وعلِّمتم ما لَم تعلَموا أَنتم وال آباؤكُم قُلِ اُهللا ثُم ذَرهم في خوضهِم يلْعبونَ
، وإنما يقترح على اهللا أن يبعث املالئكة إىل البشر؛ فهذا "ال ميكن أن يبعث اهللا بشراً: "الرسالة ويقول

  .در اهللا حق قدرهما ق
ليجزِي الَّذين أَساُءوا بِما {: وكذلك من جحد البعث، وزعم أن اهللا ال يبعث عبيده ليجازيهم بأعماهلم

، فهذا ما قدر اهللا حق قدره، ووصفه بالعبث، وأن اهللا } )٣١(عملُوا ويجزِي الَّذين أَحسنوا بِالْحسنى
دى، يعملون بال نتيجة، ال فرق بني احملسن واملسيء واملطيع والعاصي، تعاىل خلق اخللق عبثاً، وتركهم س
  .اهللا عما يقولون علواً كبرياً

إنّ اهللا ال يتكلّم، وهذا الكتاب الذي هو التوراة واإلجنيل والقرآن : "وكذلك من جحد كالم اهللا وقال
، ومنهم من " يتكلم، وإنما هو كالم البشروالزبور وغريها من كتب اهللا ليس هو كالم اهللا، ألنّ اهللا ال

  .، هذا ما قدر اهللا حق قدره"املعىن من اهللا واللّفظ من البشر: "يقول
يشمل كلّ من خالف يف أمور } وما قَدروا اَهللا حق قَدرِه{: احلاصل؛ أنّ هذا باب واسع، وأنّ قوله تعاىل

  . حق قدرهالعقائد وأمور األحكام فإنه ما قدر اهللا
وما قَدروا اَهللا حق قَدرِه والْأَرض جميعاً قَبضته يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينِه {: فقوله تعاىل

صنف يف تفسري هذه اآلية يف هذه األحاديث واآلثار اليت ذكرها امل} )٦٧(سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ



  .هذا الباب
 بفتح احلاء، وجيوز الكسر، -احلَرب" جاء حبر من األحبار: عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال: "أولُها
  :العالم، وأغلب ما يطلق ذلك على علماء اليهود قال تعاىل: هو

)٢/٣٢٠(  

  

}مهانبهرو مهاربذُوا أَحخهبا} اتن للنصارىاألحبار يف اليهود والر.  
يا نيب اهللا، أو : يا أبا القاسم، وال يقولون: اليهود خياطبونه ذا اخلطاب، وأحياناً يقولون" يا حممد: فقال"

، وإنْ كانوا يعترفون بأنه - عليه الصالة والسالم-يا رسول اهللا، ألنهم جيحدون رسالته وحيسدونه
الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ {: ا قال تعاىلرسول اهللا وأنه نيب اهللا يف قَرارة أنفسهم كم

، فهم يعلمون أنه رسول اهللا، وأنه نيب } )١٤٦(أَبناَءهم وإِنَّ فَرِيقاً منهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ
هللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وحسداً للعرب، ألنهم اهللا، ولكنهم جحدوا هذا تكبراً وحسداً لرسول ا

يريدون أن تكون النبوة يف بين إسرائيل وال يريدوا أن تكون يف بين إمساعيل، ولكن اهللا خيتص برمحته 
  .من يشاء
  .جيدون ذلك يف التوراة" إنا جند: "قال احلرب

  .مجع أرض: األرضني" ى إِصبعأن اهللا جيعل السماوات على إصبع، واألرضني عل"
؛ شجر الدنيا، شجر الرب والبحر، فالشجر اسم جنس يشمل كلّ الشجر الذي يف "والشجر على إصبع"

  .الدنيا
لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ {: قال سبحانه وتعاىل: التراب: الثرى يعين" والثرى على إصبع "

تحا تما ومهنيا بمىوراب: أي} )٦( الثَّرحتت الت.  
  .باقي املخلوقات: يعين" وسائر اخللْق على إصبع"

فهذه مخسة أصابع عليها مجيع املخلوقات العلوية والسفلية، كلّ إصبع عليه خلْق من خلقه سبحانه 
  .وتعاىل

لقيامة، يقول اهللا جل وال أحد ينازع يف هذا، فدلّ على انفراده سبحانه باملُلْك يوم ا" أنا امللك: فيقول"
، وال أحد ينازع يف هذا فيدعي شيئاً من ملك } للَّه الْواحد الْقَهارِ{: فيقول} لمنِ الْملْك الْيوم{: وعال

  .السماوات واألرض، ألنه ال أحد ميلك السماوات واألرض إالّ اهللا سبحانه وتعاىل
يعطى لبعض الناس فهذا عارية، ليس ملكاً حقيقيا وإنما هو أما املُلك املؤقت يف الدنيا وامللك الذي 

  قُلِ اللهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك{عارية وامتحان يزول؛ 

)٢/٣٢١(  



  

  :فضحك النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حىت بدت نواجذه تصديقاً لقول احلَبر، مث قرأ
  ".اآلية}  حق قَدرِه والْأَرض جميعاً قَبضته يوم الْقيامةوما قَدروا اَهللا{

  ".أنا امللك أنا اهللا : واجلبال والشجر على إصبع، مث يهزهن فيقول: "ويف رواية ملسلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ت نم زعتاُء وشت نمم لْكالْم زِعنتاُء وشت نٍء ميلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ كداُء بِيشت نلُّ مذتاُء وش
ير٢٦(قَد ( نم تيالْم رِجختو تيالْم نم يالْح رِجختلِ وي اللَّيف ارهالن جولتارِ وهي النلَ فاللَّي جولت

اُء بِغشت نم قزرتو يابٍالْحسرِ ح٢٧(ي( {.  
إِنا نحن نرِثُ الْأَرض ومن {: فاألمالك ترجع إىل اهللا سبحانه وتعاىل، فهو الذي يرث األرض ومن عليها

  .} )٤٠(علَيها وإِلَينا يرجعونَ
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ملّا مسع كالم هذا احلَبر ضحك : أي" فضحك النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "قوله

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسول صمبا جاء به الر مبا جاء يف القرآن، وإقرار ذا، ألنّ هذا إقرار ًسرورا.  
أوائل األضراس، كان صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إذا ضحك يتبسم فقط، : النواجذ هي" حىت بدت نواجذُه"

  .الغ يف التبسم بدت نواجذه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموإذا ب
وما قَدروا اَهللا حق قَدرِه والْأَرض جميعاً قَبضته يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينِه {: مث قرأ"

يء جاء به القرآن كما جاءت به التوراة، والقرآن فهذا ش" } )٦٧(سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ
والتوراة واإلجنيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكتب األنبياء كلها من عند اهللا سبحانه وتعاىل، وما 

وقد بين اهللا حتريفهم . دخل يف التوراة واإلجنيل من التحريف فإنما هو من اليهود والنصارى بعد األنبياء
  .فضح سرائرهميف القرآن و

  .يف هذه الرواية زيادة اجلبال" واجلبال والشجر على إصبع: ويف رواية ملسلم: "قوله
  .حيركهن سبحانه وتعاىل" مث يهزهن"
بيان عظمته، وربوبيته وملكه سبحانه وتعاىل، وعظيم قدرته جل : هذا فيه" أنا امللك، أنا اهللا: فيقول"

  .وعال وتقرير انفراده بامللك

)٢/٣٢٢(  

  

" جيعل السماوات على إصبع، واملاء والثرى على إصبع، وسائر اخللْق على إصبع: "ويف رواية للبخاري
  .أخرجاه

أنا : يطوي اهللا السماوات يوم القيامة، مث يأخذهن بيده اليمىن، مث يقول: "وملسلم عن ابن عمر مرفوعاً



  .امللك، أين اجلبارون؟، أين املتكبرون؟ 
  ".أنا امللك، أين اجلبارون؟، أين املتكبرون؟ :  األرضني السبع، مث يأخذهن بشماله، فيقولمث يطوي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
جيعل السماوات على إصبع، واملاء والثرى على إصبع، وسائر اخللق على : ويف رواية للبخاري: "قوله
لْق وأن يقبض السماوات واألرضني بيديه وهذا ذكر هنا أن أصابعه سبحانه استوعبت كلَّ اخل" إصبع

وقد وردت أحاديث كثرية : قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا. من عظمته سبحانه وتعاىل
متعلقة ذه اآلية الطريق فيها ويف أمثاهلا مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غري تكييف وال 

  .حتريف انتهى
فاإلمساك على األصابع قبل : قال. ساك على األصابع غري القبض على الشيءقال اإلمام ابن خزمية اإلم

  .انتهى مبعناه. تبديل اهللا األرض غري األرض
يطوي اهللا السماوات يوم القيامة، مث يأخذهن بيده اليمىن، مث : "وملسلم عن ابن عمر مرفوعاً: "قال

  .وتعاىل هلؤالء الذين يتجبرون يف الدنياهذا حتد منه سبحانه " أنا امللك، أين اجلبارون؟: يقول
  .مجع جبار، وهو املتعايل على الناس بالقَهر والغلَبة والظُّلم والبطْش بغري حق: واجلبارون

  .املتعايل حبق: أما اجلبار من أمسائه سبحانه، فمعناه
لذي يتعاىل على الناس بالظّلم والبطْش، املتعايل، ا: مجع متكبر، واملتكبر من اخللق هو" أين املتكبرون؟ "

واملتكرب من أمساء اهللا احلسىن الكاملة يدل على العظمة واجلالل . وكذلك يتعاىل على احلق فال يقبله
  والترته عن النقائص

)٢/٣٢٣(  

  

ما السماوات السبع واألرضون السبع يف كف الرمحن إالّ كخردلة يف يد : "وروي عن ابن عباس قال
  " .أحدكم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولَه الْكبرِياُء في السماوات والْأَرضِ وهو الْعزِيز {: والعيوب ويتضمن صفة الكربياء قال تعاىل

يمك٣٧(الْح( {.  
ما السماوات السبع واألرضون السبع يف كف الرمحن إالّ كخردلة يف : روي عن ابن عباس قال: "قوله

تقدم بيان معىن هذا من اآلية واألحاديث، وأنّ اهللا سبحانه وتعاىل يطوِي السماوات فيأخذها " د أحدكمي
إىل آخره، ويف هذا ... " أنا امللك: "بيده اليمىن، ويطوي األرضني السبع فيأخذهن بشماله، مث يقول

  .األثر ما يوافق ما سبق



أنه سبحانه وتعاىل يطوي السماوات : أي" الّ كخردلةما السماوات السبع يف كف الرمحن إ: "فقوله
السبع ويقبضها بيده اليمىن، ويطوي األرضني السبع فيأخذهن بشماله، فتكون يف كفِّه سبحانه وتعاىل 

  .أصغر شيء يضرب املثل بصغريِها: كخردلة، واخلردلة هي
فيها يف كف الرمحن كاخلردلة يف يد فهذه السماوات العظيمة يف كَف الرمحن واألرضون الواسعة وما 

واحد منا، هذا تشبيه لصغر هذه املخلوقات بالنسبة إىل اهللا، كصغر حبة اخلردل يف يد املخلوق، وليس 
هو من تشبيه اهللا سبحانه وتعاىل أو صفة من صفاته بصفات املخلوقني، وإنما هو تشبيه لصغر املخلوقات 

  . بصغر حبة اخلردل بالنسبة ليد املخلوقبالنسبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل
  .وهذا من باب ضرب األمثال اليت تقرب ا املعاين ويوضح املقصود

فيحصل من هذا البحث ": أضواء البيان : "قال شيخنا الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا يف تفسريه
  :أن الصفات من باب واحد وأن احلق فيها متركب من أ مرين

  .ترتيه اهللا جل وعال عن مشاة اخللق: األول
اإلميان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إثباتاً أو نفياً وهذا هو : والثاين

ا والسلف الصاحل رضي اهللا عنهم ما كانو} لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري{: معىن قوله تعاىل
إالّ ترى إىل قول الفرزدق وهو شاعر فقط وأما من . يشكون يف شيء من ذلك وال كان يشكل عليهم

  :جهة العلم فهو عامي

)٢/٣٢٤(  

  

قال رسول اهللا : حدثين أيب قال: قال ابن زيد: حدثين يونس، أخربنا ابن وهب قال: وقال ابن جرير
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلسبع يف الكرسي إالّ كدراهم سبعة ألقيت يف ترس ما السماوات ا: "ص. "  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  على الناس والسبعني يف راحة اليد... وكيف أخاف الناس واهللا قابض 

فمن علم مثل هذا من كون السموات واألرضني يف يده . سبع مسوات وسبع أرضني: ومراده بالسبعني
إنه عامل بعظمة اهللا وجالله ال يسبق إىل ذهنه مشاة صفاته لصفات جل وعال أصغر من حبة خردل ف

اخللق ومن كان كذلك زال عنه كثري من اإلشكاالت اليت أشكلت على كثري من املتأخرين، وهذا الذي 
 لَّى اللَّهذكرنا من ترتيه اهللا جل وعال عما ال يليق به واإلميان مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ص

والكيف غري معقول والسؤال عنه . االستواء غري جمهول: يه وسلَّم هو معىن قول اإلمام مالك رمحه اهللاعلَ
انتهى . ويروى حنو قول مالك عن شيخه ربيعة وأم سلمة رضي اهللا عنها والعلم عند اهللا تعاىل. بدعة

  .كالمه رمحه اهللا



د بن جرير، صاحب التفسري املشهور الذي يعترب أُم حمم: هو اإلمام املفسر" وقال ابن جرير: "مث قال
  .التفاسري

قال رسولُ اهللا صلَّى اللَّه علَيه : حدثين أيب قال: قال ابن زيد: حدثين يونس، أخربنا ابن وهب، قال"
لَّمسرس: ويف ت تيعة أُلقبسي إالَّ كدراهم سبع يف الكُرالسماء : سبعالسماوات ال" ما السماوات الس

والسماَء بنيناها {: الدنيا واليت تليها إىل السماء السابعة على عظمتها وسعتها كما قال سبحانه وتعاىل
، هذه السموات السبع العظيمة الواسعة بطباقها وتباعد ما بينها هناك خملوق } )٤٧(بِأَيد وإِنا لَموسعونَ

  .أعظم منها وهو الكُرسي
، فهو خملوق من خملوقات اهللا سبحانه }وسع كُرسيه السماوات والْأَرض{: قال تعاىل: لكُرسي خملوقوا

  .وتعاىل
  .وهو فوق السماوات والسماوات بالنسبة إليه كسبعة دراهم أٌلْقيت يف ترس

ن األرض ماذا تكون نسبة القاع املستدير من األرض، فلو ألقيت سبعة دراهم يف قاعٍ م: والترس هو
  .هذه الدراهم السبعة إىل هذا القاع الواسع؟، تكونُ صغرية جدا

)٢/٣٢٥(  

  

ما الكرسي يف العرش : مسعت رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول: وقال أبو ذر رضي اهللا عنه: قال
  " .إالّ كحلقة من حديد ألقيت بني ظهراين فالة من األرض

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .الصفحة من الفُوالذ اليت يتخذها املقاتل وقايةً بينه وبني السالح يتترس ا: وقد يراد بالترس

  .القاع املستدير: ولكن الظّاهر املعىن األول، وهو أنّ املراد به
 القاع الواسع املستدير، فالسماوات السبع بالنسبة للكرسي تكون كالدراهم السبعة إذا أُلقيت يف

فتكون نسبتها ضئيلة، مما يدلّ على أنّ الكرسي أعظم من السموات، وأنها بالنسبة إليه صغرية، واهللا 
  .، فمصداق هذا يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل} وسع كُرسيه السماوات والْأَرض{: جل وعال يقول

لوق، أعظم من السماوات، ويف هذا رد على من فسر الكرسي فدلّ على وجود الكرسي، وأنه خم
  .أنّ الكرسي غري العلم: بالعلم، والصواب

ه سيأيت أنّ العرش غري الكرسي- أيضاً-وفيه ردر الكرسي بالعرش، ألنعلى من فس .  
موات على أن الكرسي موضع القدمني، فهو خملوق مستقل، عظيم، أكرب من الس: وقد جاء يف احلديث

  .سعتها، وأعظم من السموات على عظمتها
الصحايب اجلليل، الزاهد، التقي، الورع، العالم، العابِد، الذي له سبق يف اإلسالم " وقال أبو ذر: "قال



  .- رضي اهللا تعاىل عنه-فهو من السابقني األولني، ومن املهاجرين
ما الكرسي يف العرش إالّ كحلقة أُلْقيت بني ظهراين : " م يقولمسعت رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ"

الكرسي سبق لنا أنه خملوق مستقلّ، وأنه أعظم من السموات، لكن هناك خملوق أعظم " فالة من األرض
  .منه وهو العرش

  .شقْف املخلوقات، وأعلى املخلوقات، وأعظمها: والعرش هو
من األرض، والفالة هيوالكرسي بالنسبة إىل العر املكان : ش كحلقة من حديد أُلقيت بني ظهراين فالة

املتسع من األرض، لو ألقيت فيها حلْقة من حديد، فماذا تكون نسبة احللْقة إىل هذه الفالة الواسعة؟، 
  قد ال ترى أو تكون شيئاً ضئيالً، فكذلك الكرسي

)٢/٣٢٦(  

  

لدنيا واليت تليها مخسمائة عام، وبني كل مساء ومساء مخسمائة عام، بني السماء ا: "وعن ابن مسعود قال
وبني السماء السابعة والكرسي مخسمائة عام، وبني الكرسي واملاء مخسمائة عام، والعرش فوق املاء، واهللا 

أخرجه ابن مهدي عن محاد بن سلمة، عن عاصم، عن " فوق العرش، ال خيفى عليه شيء من أعمالكم
  .اهللازر، عن عبد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .بالنسبة لعرش الرمحن كحلقة من حديد أُلْقيت يف فالة واسعة من األرض

فهذا يدلّ على وجود العرش، وأنه خملوق من خملوقات اهللا، وأنه أكرب من الكُرسي، وأنّ الكرسي أكرب 
  . الذي هذه خملوقاته العظيمة اهلائلةمن السماوات، فهذا يدلّ على عظمة اخلالق سبحانه وتعاىل

  .ويف هذا رد على من فسر العرش بامللك أو غري ذلك من التفاسري الباطلة
حديث ابن مسعود هذا يبين املسافات اليت بني السماوات واألرض واملسافة " وعن ابن مسعود: "مث قال

  . العرشاليت بني السماوات والكُرسي، واملسافة اليت بني الكرسي وبني
ولَقَد زينا السماَء {: القريبة من األرض، املوالية لألرض كما قال تعاىل: يعين" بني السماء الدنيا: " قال"

  .} الدنيا بِمصابِيح وجعلْناها رجوماً للشياطنيِ
ام، وبني السماء السابعة فبني األرض والسماء الدنيا مخسمائة عام، وبني كلِّ مساء ومساء مخسمائة ع

والكُرسي مخسمائة عام، وبني الكرسي واملاء مخسمائة عام وكثف كل مساء من السماوات السبع 
  .مخسمائة عام

األرض، مث فوقها السماوات السبع، مث فوق السموات السبع الكرسي، مث : أوالً: إذاً تكون املخلوقات
مائة عام، وفوق املاء عرش الرمحن سبحانه وتعاىل، واهللا جل فوق الكرسي حبر ما بني أعاله وأسفله مخس



وعال فوق العرش، هذا ترتيب هذه املخلوقات حسبما جاءت به النصوص، وهي متباعدة فيما بينها، 
السماء الثّانية والسماء :  يعين-فبني السماء الدنيا واألرض مخسمائة عام، وبني كلِّ مساء واليت تليها

ابعةالثّالثة والرادسة والسبني كلِّ مساء ومساء مخسمائة عام-ابعة واخلامسة والس .  
  .وكثف كل مساء مخسمائة عام

)٢/٣٢٧(  

  

  .ورواه بنحوه املسعودي عن عاصم بن أيب وائل، عن عبد اهللا
  ).وله طرق: ( قال- رمحه اهللا تعاىل-قاله احلافظ الذهيب

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي مر بنا أنه أعظم من السموات، وأنها بالنسبة إليه كالدراهم يف -سابعة والكرسيوبني السماء ال

 بينهما مخسمائة عام، مث فوق الكرسي حبر ما بني أسفله وأعاله مخسمائة عام، مث فوق املاء عرش -الترس
فكما أن يف األرض حبراً يغمرها فكذلك ، } وكَانَ عرشه علَى الْماِء{: قال تعاىل: الرمحن سبحانه وتعاىل

يف السماء حبر آخر غري البحر الذي يف األرض، وهذا البحر الذي يف السماء حبر هائل عمقه مخسمائة 
  .} وكَانَ عرشه علَى الْماِء{: عام، قال تعاىل

  .} وكَانَ عرشه علَى الْماِء{فالعرش فوق هذا البحر، 
و أعظم املخلوقات، أعظم من هذا البحر، وأعظم من الكُرسي، وأعظم من إذاً يكون العرش ه

السموات، وأعظم من كلِّ املخلوقات، فالعرش هو أعظم املخلوقات، وأوسعها، وأعظمها، واهللا سبحانه 
حانه وتعاىل فتمدح سب} رب الْعرشِ الْكَرِميِ} {)١٥(ذُو الْعرشِ الْمجِيد{: وتعاىل أضافه إىل نفسه فقال

  .به وذلك ألنه خلْق عظيم، وخلْق فيه عرب عظيمة يدل على عظمة خالقه
وبني السماء السابعة والكرسي مخسمائة عام، وبني الكرسي واملاء مخسمائة عام، والعرش فوق : "مث قال
  .أي فوق هذا البحر" املاء
:  على خلْقه سبحانه وتعاىل، العلي األعلىفهو سبحانه وتعاىل فوق خملوقاته، عالٍ" واهللا فوق العرش"
}هادبع قفَو رالْقَاه وهو { ،}هِمقفَو نم مهبافُونَ رخي { ،}هإِلَي وحالركَةُ والئالْم جرعي {، } تإِن

إِلَي كعافرو فِّيكوتاهللا جل وعال على خلْقه كثرية } م ة والعقْل والفطرة ، وأدلّة علويف الكتاب والسن
: ، وقد ألّف احلافظ الذهيب رمحه اهللا كتاباً مستقالً يف العلو مساه"إنها بلغت ألف دليل: "حىت قال بعضهم

، وهو مطبوع ومتداول، ذكر فيه النصوص الدالّة على علو اهللا على خلْقه، وقد "العلو للعلي الغفّار"
، " واهللا فوق العرش: "جلماعة على علو اهللا سبحانه وتعاىل بذاته على خلقه، وهلذا قالأمجع أهلُ السنة وا

إذا كان العرش فوق املخلوقات واهللا فوق العرش، فدلّ على أنّ اهللا جال وعال هو العلي األعلى : يعين



ردلة يف يد أحدنا فوق خملوقاته جل وعال، وأنّ املخلوقات كلُّها بالنسبة إىل كف الرمحن سبحانه كاخل
  .كما سبق فيما ورد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

)٢/٣٢٨(  

  

هل تدرون كم : "قال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: وعن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه قال
  .اهللا ورسوله أعلم: ، قلنا" ما بني السماء واألرض؟ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
مع علوه على خلْقه ال يتصور أحد أنه بعيد عن عباده، بل : أي" ال خيفى عليه شيء من أعمالكم: "قوله

له هذا العلو، ومع هذا ال خيفى عليه شيٌء من أعمال بين آدم، فهو سبحانه وتعاىل فوق العرش وعلمه 
هو {، } )٥(ى علَيه شيٌء في الْأَرضِ وال في السماِءإِنَّ اَهللا ال يخفَ{: يف كلِّ مكان، ال خيفى عليه شيء

يملٍء عيبِكُلِّ ش وهو ناطالْبو رالظَّاهو رالْآخلُ وا {، } )٣(الْأَوهنم جرخا يمضِ وي الْأَرف جلا يم لَمعي
يهف جرعا يماِء ومالس نزِلُ منا يموريصلُونَ بمعا تاُهللا بِمو متا كُنم نأَي كُمعم وها و { ،}كُمعأي} م :

بعلمه سبحانه وتعاىل وإحاطته، ال ختفون عليه، وال ختفى عليه أعمالُكم خريها وشرها، وكلُّ ما يصدر 
ه سبحانه وتعاىل من الطّاعات واملعاصي واخلري والشه يعلمكلّه يعلمه سبحانه وتعاىل، ال من عباده فإن ،ر

وما تكُونُ في شأْن وما تتلُو منه من قُرآن وال تعملُونَ من عملٍ إِلَّا كُنا {: خيفى عليه شيٌء من أعماهلم
ةثْقَالِ ذَرم نم كبر نع بزعا يمو يهونَ فيضفوداً إِذْ تهش كُملَيع رغال أَصاِء ومي السال فضِ وي الْأَرف 

  .} )٦١(من ذَلك وال أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِنيٍ
فال يتصور أحد أنّ اهللا إذا كان يف العلو أنه يكون بعيداً عن عباده، وأنه ال يعلم أعماهلم، فيتصور أنّ 

 فإنه ال يعلم ما حتته، وال يدري ما حيدث مبا حتته، هذا يف اخلالق مثل املخلوق، إذا كان يف مكان مرتفع
حق املخلوق، أما اهللا جل وعال فإنه ال خيفى عليه شيء، واملخلوقات كلها على عظمها وسعتها ما هي 
بالنسبة إليه بشيء سبحانه وتعاىل فهو حميطٌ ا، يعلمها ويراها، ويسمع ما حيدث فيها، ويرى ما حيدث 

  .وال حيدث فيها شيء إالَّ بقضائه وقدره وأمره. هو بكلِّ شيء عليم سبحانهفيها، 
  .اجلمع بني العلو والعلم واإلحاطة: فهذا فيه

  .عم النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم" وعن العباس"
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهض؟: "قوله صلسؤال يراد به التعليم ا: هذا فيه" أتدرون كم بني السماء واألر

واإلرشاد، وليس هو من السؤال الذي يطلُب السائل من املسؤول أن يخربه عن شيء ال يعلمه، وإنما 
  .هو من باب التقريب وإحضار الذّهن، ألنّ التعليم إذا جاء عن طريق السؤال واجلواب كان أثبت

)٢/٣٢٩(  



  

إىل مساء مسرية مخسمائة سنة، وكثف كل مساء مسرية بينهما مسرية مخسمائة سنة، ومن كل مساء : "قال
مخسمائة سنة، وبني السماء السابعة والعرش حبر، يني أسفله وأعاله كما بني السماء األرض، واهللا تعاىل 

  .أخرجه أبو داود وغريه" فوق ذلك، وليس خيفى عليه شيء من أعمال بين آدم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .بني السماء الدنيا واألرض مخسمائة عام: أي" بينهما مسرية مخسمائة سنة: "ه علَيه وسلَّمقال صلَّى اللَّ
هذه هي الزيادة اليت جاء ا هذا احلديث عما " وبني كلِّ مساء إىل مساء مخسمائة عام، وكثف كلِّ مساء"

  .غلَظ كلّ مساء ومسكها: قبله، أي
  .هذا بيان عمق البحر" ، بني أسفله وأعاله كما بني السماء واألرضوبني السماء السابعة والعرش حبر"

  .} وكَانَ عرشه علَى الْماِء{: والعرش فوق املاء، وهذا سبق، وهو يف اآلية الكرمية
هذا كما سبق أنّ اهللا سبحانه وتعاىل " واهللا تعاىل فوق ذلك، وليس خيفى عليه شيٌء من أعمال بين آدم"

 على خملوقاته فإنه يعلم ما -رشه، عالٍ على خلقه بذاته سبحانه وتعاىل، ومع علوه سبحانهمستوٍ على ع
يف السموات وما يف األرض، وال خيفى عليه شيٌء مما حيدث يف هذا الكون يف أعاله ويف أسفله، ومجيع 

يعلم مجيع ما يصدر أعمال بين آدم على كثرة بين آدم وتفرقهم يف األرض واختالف أمكنتهم فإنّ اهللا 
، فاهللا } )١٠(سواٌء منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِه ومن هو مستخف بِاللَّيلِ وسارِب بِالنهارِ{: منهم

جل وعال ال خيفى عليه شيء على كثرة العباد، وتفرقهم يف األرض، واختالف أمكنتهم، وتباين ما بينهم 
أي أخفى من السر، بل يعلم ما يف } يعلَم السر وأَخفَى{: ء أعمالهم فإنّ اهللا جل وعال يعلمهاوخفا

النفس وما يف القلب قبل أن يتكلّم اإلنسان فاهللا يعلم ما خيتلج يف نفسك وما يدور يف فكْرك قبل أن 
  .علي األعلى فوق خملوقاته سبحانهتتكلّم وقبل أن تعمل، فاهللا جل وعال ال خيفى عليه شيء، وهو ال

  :يستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة جليلة
فيه قَبول احلق ممن جاء به، فإنّ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قبِل احلق من هذا اليهودي وفرح به : أوالً
  .- عليه الصالة والسالم-

)٢/٣٣٠(  

  

روعية التحدث عن آيات اهللا الكونية، من أجل االعتبار واالتعاظ، وتعظيم يف هذه النصوص مش: ثانياً
اهللا سبحانه وتعاىل وإفراده بالعبادة، وليس التحدث ذه األمور هو من باب االستطالع أو زيادة 
بادة املعلومات فقط، وإنما هو من أجل االعتبار واالتعاظ واالستدالل على استحقاق اهللا جل وعال للع

  .دومنا سواه، هذا هو املطلوب



فيها إثبات اليدين هللا جل وعال، والكف، واألصابع، ووصف يديه باليمني والشمال، ويف حديث : ثالثاً
، فهي شمال لكنها ليست كشمال املخلوق، فشماله ميني، خالف املخلوق فإنّ " وكلتا يديه ميني: "آخر

، فله يد ميني وله شمال كما يف " كلتا يديه ميني" خاص باهللا تعاىل بأن شماله ال تكون مييناً، وإنما هذا
هذه األحاديث، فهي ميني ال تشبه ميني املخلوقني ومشالٌ ال تشبه مشال املخلوقني، وله أصابع سبحانه ال 

  .تشبه أصابع املخلوقني، بل تليق به سبحانه وتعاىل
املسافات بني السماء واألرض، : اليت بني هذه املخلوقاتيف هذه النصوص بيانُ املسافات : رابعاً

املسافات بني السموات، املسافات بني السموات والكرسي، املسافات بني الكرسي واملاء، وهذه 
مسافات عظيمة متباعدة، مما يدلّ على عظمة هذا الكون، وعظمة هذا الكون يدلّ على عظمة خالقه 

  .سبحانه وتعاىل
 على أصحاب النظريات احلديثة الذين ال يؤمنون بوجود السموات، وال بوجود هذه الرد: وفيها

أن الكون هو اموعة الشمسية، : املخلوقات العلْوية، وإنما يظنون أنّ هذا فضاء خارجي، وعندهم
يها مبا ف-ويعتربون أنّ الشمس هي املركز هلذه اموعة، وأنّ هذه األفالك بكواكبها تدور عليها 

األرض، وهذا من الكذب على اهللا سبحانه وتعاىل، والقول على اهللا بال علم، والتحرص الذي ما أنزل 
األرض، مث : أوالً: اهللا به من سلطان، والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بين هذه املخلوقات يف هذه األحاديث

الكرسي، مث فوق الكرسي البحر، مث فوق البحر فوقها السموات السبع، مث فوق السموات السبع 
العرش، واهللا جل وعال فوق العرش، فيجب اإلميان بذلك، وتكذيب هذه النظريات الباطلة اليت ما أنزل 

  .فاهللا أخرب أن األرض قرار وأن الشمس جتري وأصحاب النظريات يقولون بالعكس. اهللا ا من سلطان
  نّ األرضني سبع كالسموات، واهللا جليف هذه النصوص إثبات أ: خامساً
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اُهللا الَّذي خلَق سبع {: وعال مل يذكر يف القرآن عدد األرضني، ولكنه أشار إىل هذا يف قوله تعاىل
نثْلَهضِ مالْأَر نمو اتاوم{: ، فقوله تعاىل} سنثْلَهضِ مالْأَر نمع، وجاء ، يدلّ على أنّ األرضني سب} و

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهل، وقوله صة كما يف األثر األوحاً بذلك يف السنراً من األرض : "مصربمن اقتطع ش
  .، فدلّ هذا على أنّ اَألرضني سبع" طُوقَه يوم القيامة من سبع أَرضني

ألرض أوالً مث السموات، مث فيها بيان كيفية هذه املخلوقات، وأنّ بعضها فوق بعض، فا: سادساً
الكرسي، مث البحر، مث العرش، وأنّ العرش هو أعظم هذه املخلوقات وفيها رد على من يقول إن العرش 

  .استوىل على امللك} استوى علَى الْعرشِ{: هو امللك وأن معىن
م أنه العرش، أو أنّ املراد به فيها أنّ الكرسي غري العرش، وأنه خملوق مستقل، رداً على من زع: سابعاً



  .العلم
يف هذه النصوص إثبات علو اهللا على عرشه، ردا على اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة ونفاة العلو : ثامناً

  .الذين ينفون علو اهللا على عرشه
ل عباده صغريها ، وأنه ال ختفى عليه أعما- جلّ وعال بكلِّ شيء-فيها إثبات إحاطة علمِ اهللا: تاسعاً

  .وكبريها
فيها وجوب إفراد اهللا تعاىل بالعبادة، ألنه إذا كانت هذه املخلوقات العظيمة حقريةٌ بالنسبة إليه : عاشراً

سبحانه وتعاىل، وصغرية بالنسبة إليه، وأنه يتصرف فيها جل وعال، ويعلم ما جيري فيها وما يكونُ فيها؛ 
ن عبادة ما سواه ممن ال ميلك لنفسه نفعاً وال ضرا وال موتاً وال حياةً وال فهو املستحق للعبادة، وبطال

  .نشوراً
  ".كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد: "وذا انتهى شرح هذا الكتاب املبارك

  .واحلمد هللا رب العاملني، وصلّى اهللا وسلّم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
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